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 ในช่วงเวลา  1 ตุลาคม 2559 ถึง 2560 ที่ผ่านมาคณะแพทยศาสตร์ ได้มีการปรับ
เปลี่ยนผู้บริหารระดับสูง และคณบดีคนใหม่ได้มารับหน้าที่ ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2560 ซึ่ง
เป็นช่วงทีค่ณะแพทยศาสตร์ได้เปิดด�าเนนิการมาครบ 14 ปี ในวนัที ่21 พฤศจกิายน 2560 
จากการตรวจเยีย่มหน่วยงานต่าง ๆ  ของคณะ พบว่าในทกุหน่วยงานได้มกีารพฒันาอย่าง
ต่อเนื่อง ภายใต้การน�าของคณบดีท้ังสามท่าน ในแต่ละช่วงคือ ศ.นพ.สมพร โพธินาม 
ศ.ดร.นพ.เรอืน สมณะ รศ.นพ.สชุาต ิอารมีติร จนถงึในช่วงทีเ่ข้ามารบัหน้าทีน่ี ้ในด้านการ
เรียนการสอน ทุกหลักสูตรผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษา ทั้งจากการประเมินของ
ส�านักงานการอุดมศึกษาและจากสภาวิชาชีพ หลักสูตรปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์  เป็น
หลกัสตูรเดียวในประเทศไทยท่ีได้รบัการรบัรองว่าได้มาตรฐานตามเกณฑ์สมาคมการแพทย์
ฉุกเฉิน และหลักสูตรแพทย์แผนไทยที่ได้รับรองคุณภาพนับเป็นอันดับ 3 ของประเทศ 
มีนักศึกษาและอาจารย์ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติหลายรางวัลเป็นที่น่าภูมิใจ
 ด้านการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีความก้าวหน้า
ไปอย่างต่อเนื่อง มีการสร้างองค์ความรู้เพิ่มขึ้น มีผู้ท�าวิจัยเพิ่มขึ้นเป็นที่น่ายินดี
 ด้านการบริการวิชาการสู่ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ ได้รับการยอมรับและชื่นชม
ระดับประเทศ หน่วยงานหลายแห่งได้ประสานติดต่อให้ความร่วมมือ ในด้านการด�าเนิน
การแบบสหสาขาวิชา (Interprofessional Education-IPE) ซึ่งยังมีความก้าวหน้าต่อเนื่อง
 ด้านการบริการวิชาการในการดูแลสุขภาพของโรงพยาบาลสุทธาเวช มีความ
ก้าวหน้าทั้งด้านโครงสร้างทางกายภาพ บุคลากร และจ�านวนผู้มารับบริการสุขภาพ 
รวมทั้งมีผู้บริหารโรงพยาบาลและทีมงานท่ีพึ่งเข้ามารับหน้าท่ีได้เริ่มงานอย่างเข้มแข็ง 
เพื่อน�าไปสู่ความเป็นเลิศของคณะแพทยศาสตร์ตามวิสัยทัศน์
 งานด้านท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม คณะแพทยศาสตร์ให้ความส�าคัญมาก เพราะ
ถือว่าเป็นส่วนที่จะช่วยสร้างเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านความสุภาพ อ่อนโยน 
ความเอื้ออาทร เห็นอกเห็นใจเพ่ือนมนุษย์ มาสู่การดูแลผู้ป่วยท่ีมีประสิทธิภาพ เพราะ
วัฒนธรรมท้องถิ่นหลายอย่างท�าให้เกิดปัญหาสุขภาพได้
 ผลงานที่ด�าเนิน ไปได้ผลอย่างน่าภูมิใจทุกด้านนี้เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของ
บุคลากรทุกระดับในคณะแพทยศาสตร์ จึงขอขอบคุณทุกๆ คน และขอให้มีก�าลังใจที่ดี 
ร่วมท�างานกันอย่างเข็มแข็งยิ่งๆ ขึ้นต่อไป

 (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พลตรีหญิง แพทย์หญิงวณิช  วรรณพฤกษ์)
 คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สารจากคณบดี
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คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ได้รับการจัดตั้งเป็นหน่วยงานภายในอย่างเป็น

ทางการตามมตทิีป่ระชมุสภามหาวทิยาลยั คร้ังท่ี 

10/2546 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2546 และ

ศาสตราจารย์เกยีรตคิณุ พลตรหีญงิ แพทย์หญงิ

วณิช วรรณพฤกษ์ เป็นคณบดีคนปัจจุบัน ซึ่ง

ปัจจุบันมีการจัดการเรียนการสอน 5 หลักสูตร 

ประกอบด้วย

1. ระดับปริญญาตรี จ�านวน 3 หลักสูตร

 1.1 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี) 

(พ.บ.)

 1.2 หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต  

(พท.ป.)

 1.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติ

การฉุกเฉินการแพทย์ (วท.บ)

2. ระดับบัณฑิตศึกษา  จ�านวน 2 หลักสูตร

 2.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ปร.ด.)

 2.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (วท.ม.)

บทสรุปผู้บริหาร

“

”

3. นิสิตที่จบการศึกษาประจ�าปีการศึกษา 2559 
 จ�านวน  118 คน

 3.1  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  50 คน

 3.2  หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต  

  33 คน

 3.3  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

  สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์  35 คน

4. นิสิตปัจจุบันทั้ง 5 หลักสูตร 

 จ�านวน 703 คน 

 4.1 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 342 คน 

  (ทุกชั้นปี)

 4.2 หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต  

176 คน (ทุกชั้นปี)

 4.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติ

การฉุกเฉินการแพทย์ 142 คน (ทุกชั้นปี)  

 4.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์สุขภาพ (วท.ม.) 6 คน (ทุกชั้นปี)

 4.5 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ปร.ด.) 37 คน (ทุกชั้นปี)

 เป้าหมายการก่อสร้างโรงพยาบาลสุทธาเวช เพื่อ

เป็นโรงเรยีนแพทย์ตามเกณฑ์แพทยสภา จ�าเป็นต้องเปิด

ให้บริการ 400 เตียง โดยปัจจุบันเปิดให้บริการ 41 เตียง  

และได ้รับมาตรฐานโรงพยาบาล (HA: Hospital 

Accreditation) ขั้นที่ 1 วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 และ

ขั้นที่ 2 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 จากสถาบันรับรอง

คุณภาพสถานพยาบาล (องค์กรมหาชน) โดยคณะได้

ด�าเนินการกิจกรรมและวางแผนงานเพ่ือให้บรรล ุ

เป้าหมายดังนี้
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การบริหารโครงสร้าง

1. ปรับโครงสร้างคณะและทีมผู้บริหาร

2.  ทบทวนแผนกลยุทธ์ 5 ปี

3.  อยู่ระหว่างจัดท�าแผนกลยุทธ์ทางการเงินและ

แผนธุรกิจ 10 ปี

เหตุการณ์ส�าคัญในปีงบประมาณ 2560

1. พิธีมหาพุทธาภิเษกสมโภชพระพุทธกันทรวิชัย

อภิสมัยธรรมนายก รุ่นที่ 3 ครบรอบ 36 ปี 

เสด็จเททองเพื่อน�าเงินรายได้ทั้งหมดสร้างหอ

อภบิาลสงฆ์อาพาธโรงพยาบาลสทุธาเวช ซึง่ได้มี

พิธีทรงพระสุหร่าย จากสมเด็จพระเทพรัตน- 

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

2. พธิส่ีงมอบงานต�าแหน่งคณบดคีณะแพทยศาสตร์ 

โดย ผศ.นพ.รัฐ สอนสุภาพ ผู้รักษาการคณบดี

คณะแพทยศาสตร์ ส่งมอบงานให้กบั ศ.เกยีรตคิณุ 

พล.ต.หญิง พญ. วณิช วรรณพฤกษ์ คณบดีคณะ

แพทยศาสตร์

3. โรงพยาบาลสุทธาเวช ได้ขอธ�ารง HA ขั้น 2 

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 โดย ผศ.นพ.ชัช 

สุมนานนท์ หัวหน้าทีมท่ีปรึกษากระบวนการ

คุณภาพ ภญ.นิธินาถ เอื้อบัณฑิต และ อาจารย์

บุญรักษา เกษเจริญคุณ

งบประมาณของคณะแพทยศาสตร์  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ประเภทงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

งบประมาณ (บาท) ร้อยละ

1. งบประมาณเงินแผ่นดิน 213,775,000.00 47.75
   1. งบประมาณแผ่นดิน (ปกติ) 213,775,000.00 47.75
2. งบประมาณเงินรับฝาก 53,508,000.00 11.95
   2.1 โครงการผลิตและพัฒนาศักยภาพและบุคลากร
  ตามโครงการผลิตแพทย์แห่งประเทศไทย

53,508,000.00 11.95

3.  งบประมาณเงินรายได้  162,113,200.00 36.21
   3.1  ส�านักงานเลขานุการคณะฯ 15,477,300.00 9.54
   3.2  ระดับปริญญาตรี 7,021,300.00 4.33
         - สาขาแพทยศาสตร์ 2,123,500.00 1.30
         - สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 544,800.00      0.33
         - สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 1,453,100.00 0.89
  3.3  ระดับปริญญาโท (สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ) 75,000.00 0.04
  3.4  ระดับปริญญาเอก (สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ) 565,000.00 0.34
  3.5  โรงพยาบาลสุทธาเวช 128,974,600.00 13.28
  3.6  เงินสะสมและงบกลางปี 10,000,000.00 6.16
4. งบประมาณอื่นๆ 18,222,397.93 4.07
  4.1 งบค่าเสื่อม 3,454,397.93 0.771
  4.2 เงินกองทุนคณะแพทยศาสตร์ 3,008,000.00 0.671
  4.3 งบประมาณโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอ�าเภอหนึ่งทุน (ODOD) 11,760,000.00 2.63

รวมทั้งสิ้น 447,618,597.93 100.00
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ปรัชญา

 ผู้มีปัญญา พึงเป็นอยู่เพื่อสุขภาพมหาชน

ปณิธาน

 เป็นสถาบันที่มุ ่งมั่นผลิตและพัฒนาแพทย์และ
บคุลากรทางการแพทย์ โดยเน้นด้านเวชศาสตร์ครอบครวั
และชุมชน เวชศาสตร์ผู ้สูงวัยและทุพพลภาพเพื่อ 
ตอบสนองความต้องการของประเทศ

 

พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตทางการแพทย์ที่มีคุณภาพตาม

มาตรฐานสากลและสามารถให้การบริบาล

สุขภาพประชาชนแบบองค์รวม
2.  ผลติผลงานวจิยัทีม่คีณุภาพสามารถบรูณาการ

การเรียนการสอน การบริการวิชาการ และ 
น�าไปใช้ประโยชน์สู่ชุมชนและสังคม

3. ให้บรกิารวชิาการแก่ชมุชนสังคมแบบองค์รวม 

เพื่อให้ชุมชนเข้มแข้งและพึ่งพาตนเองได้
4. อนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรมประเพณแีละภูมิปัญญา

ท้องถิ่น

• ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพระดับสากล มีความรู้ความสามารถดูแล

ผู้ป่วยและชุมชนอย่างเป็นองค์รวม

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การวจิยัเพือ่สร้างองค์ความรูแ้ละพฒันานวตักรรมทีส่ร้างมลูค่าเพิม่หรอืใช้ประโยชน์ให้กบั

ชุมชนและสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเป็นศนูย์กลางแห่งการเรยีนรู ้และการให้บรบิาลสขุภาพแบบองค์รวมตามมาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบูรณาการการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

ในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

 

Morality
(คุณธรรม)

ค่านิยม

องค์กร
MED – MSU

 

M E D M S U
efficiency

(ประสิทธิภาพ)
Development
of Self and

organization
(พัฒนาตนเอง
และองค์กร)

Mangement
with Good

Governance
(บริหารจัดการ

ด้วยหลัก
ธรรมมาภิบาล)

Social
Responsibility

(รับผิดชอบ
ต่อสังคม) 

unity
(สามัคคี)

• วิสัยทัศน ์ คณะแพทยศาสตร์ชั้นน�าได้มาตรฐานสากล 

 พร้อมสร้างสรรค์นวัตกรรมการดูแลสุขภาพชุมชนแบบองค์รวม
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• ตราประจ�าคณะ

      ตราโรจนากรสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

มีความหมายว่า  “ดวงตราแห่งความเจริญรุ่งเรือง”

     พญานาค เป็น สัญลักษณ์ของชาวไทยสื่อถึงงูใหญ่ ซึ่งมีต�านานที่เกี่ยวข้อง

กับการแพทย์ของโลกมาตั้งแต่สมัยกรีกโบราณ สถาบันต่างๆ ของไทยที่เกี่ยวข้อง

กับทางแพทย์จะมีสัญลักษณ์ของ งูหรือพญานาคเกี่ยวข้องด้วย และ พญานาคยัง

มีความสัมพันธ์กับขนบธรรมเนียมความเชื่อถือของภูมิภาคอีสาน เป็นสัตว์ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ดูแลแหล่งน�้า

และเป็นสัตว์ที่คอยดูแลปกป้องพระพุทธเจ้าจากภัยอันตรายต่างๆ รวมทั้งยังมีลวดลายที่แสดงถึงศิลปกรรมของไทย    

         (ผู้ออกแบบ : นางสาวดวงจันทร์ นาควัน นักวิชาการโสตทัศนศึกษา)

• ต้นไม้ประจ�าคณะ    

 ต้นพญายา : Hesperthusa crenulata (Roxb.)

 M.Roem

“พญา” หมายถึง ผู้เป็นเจ้า ผู้เป็นใหญ่

“ยา”  คือสิ่งที่ใช้รักษาโรค ซึ่งเปรียบเสมือน อาวุธ ใน

การรักษาของหมอ

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ : พญายา เป็นไม้ยนืต้นขนาด

เล็ก กิ่งก้านมีหนาม ใบประกอบแบบขนนกเรียง

สลับ ก้านใบแผ่เป็นปีก ดอกช่อ ออกที่ซอกใบ 

กลีบดอกสีขาว ผลเป็นผลสด รูปทรงกลม

สรรพคุณของ พญายา : แก่น ใช้เป็นยาดับพิษร้อน ดอง

เหล้ากินแก้กษัย (การป่วยที่เกิดจากหลายสาเหตุ   

ท�าให้ร่างกายเสื่อมโทรม ซูบผอม โลหิตจาง), 

ล�าต้น ใช้ต้มน�้าดื่ม ครั้งละครึ่งแก้ว วันละ 3 ครั้ง 

เช้า-กลางวัน-เย็น แก้อาการโรคผิวหนังมีผื่นคัน เป็นเม็ดขึ้นคล้ายผด คันมาก มักมีไข้ร่วมด้วย แก้ปวด

ตามข้อ ปวดเมื่อย เส้นตึง แก้ร้อนใน, เปลือกต้น แก้ไข้ บ�ารุงจิตใจให้ชุ่มชื่นแจ่มใส

• ที่ตั้ง คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

  เลขที่ 269 ถนนนครสวรรค์ ต�าบลตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ : 0-4371-2992

  โทรสาร : 0-4371-2991 ภายใน 7764  เว็บไซต์ http://www.med.msu.ac.th

  ชื่อภาษาไทย   ”คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม”

  ชื่อภาษาอังกฤษ Faculty of Medicine, Mahasarakham University.

  ปี พ.ศ. 2546 ปี ค.ศ. 2003 เป็นปีก่อตั้ง คณะแพทยศาสตร์              

  สีเขียว เป็นสีประจ�าคณะแพทยศาสตร์  

  ลายประจ�ายาม เป็นลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ไทย และเป็นภูมิปัญญาของชาวอีสาน

   ในการแกะสลักตามโบสถ์ วิหาร ต้นเทียน หรือถักทอเป็นเสื้อผ้า

(ที่มา : www.phargarden.com)
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คณะแพทยศาสตร์

ประวัติความเป็นมาของ

การก่อตั้ง/คณบดี        

 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ได้รับการจัดต้ังเป็นหน่วยงานภายในอย่างเป็นทางการ 

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2546 

ในระยะเริ่มด�าเนินงานส�านักงานตั้งอยู ่ ณ อาคาร

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ห้อง 305 

ชั้น 3 วิทยาเขตขามเรียง (ม.ใหม่)  

 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2546  โดยศาสตราจารย์ 

(พิเศษ) นายแพทย์สมพร โพธินาม เป็นคณบดีคนแรก

ของคณะแพทยศาสตร์

 เดอืนพฤศจกิายน 2548 ได้ย้ายคณะแพทยศาสตร์

มาด�าเนนิงาน ณ ทีต่ัง้ 269 ถนนนครสวรรค์ ต�าบลตลาด 

อ�าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม (วทิยาเขตพืน้ทีใ่นเมอืง 

ม.เก่า) 

 วนัที ่1 เมษายน 2554 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ 

ดร.เรือน สมณะ, ราชบัณฑิต ได้รับแต่งตั้งให้ด�ารง

ต�าแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ คนที่ 2

 เดือนมีนาคม 2557 ได้ย้ายไปที่โรงพยาบาล 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ได้ด�าเนนิ

การก่อสร้างแล้วเสร็จ เป็นอาคาร 13 ชั้น เปิดให้บริการ

ทั้งผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยฉุกเฉิน และผู้ป่วยใน 

 วนัที ่16 มถินุายน 2557 เป็นต้นมา เป็นโรงพยาบาล

ประเภททั่วไปที่เปิดให้บริการตลอด 24 ชม.

 วนัที ่31 มีนาคม 2558  รองศาสตราจารย์นายแพทย์

สชุาต ิอารมีติร ด�ารงต�าแหน่งคณบดคีณะแพทยศาสตร์ 

คนที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 จนถึงวันที่ 10 

มกราคม 2560 

1	 ศ.(พิเศษ)นพ.สมพร		โพธินาม	

2	 ศ.นพ.ดร.เรือน		สมณะ,	ราชบัณฑิต	

3			รศ.นพ.สุชาติ		อารีมิตร	
4 ผศ.นพ.รัฐ		สอนสุภาพ								

5  ศ.เกียรติคุณ	พลตรีหญิง	แพทย์หญิงวณิช	วรรณพฤกษ์

1

4

2 3

5
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 วันที่ 10 มกราคม 2560 ถึง วันที่ 30 เมษายน 

2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ รัฐ สอนสุภาพ 

ด�ารงต�าแหน่งผู้รักษาการคณบดีคณะแพทยศาสตร์ 

 วนัที ่1 พฤษภาคม 2560 ถงึปัจจบุนั ศาสตราจารย์

เกยีรติคณุ พลตรหีญงิ แพทย์หญงิวณชิ วรรณพฤกษ์ 

ด�ารงต�าแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ 

การเรียนการสอน

 คณะแพทยศาสตร์ ได้ด�าเนินการจัดการเรียน

การสอน 5 หลักสูตรดังนี้

1) หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2547 คณะแพทยศาสตร์

ได้รับโอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ

แพทย์แผนไทยประยุกต ์  (ต ่อเนื่อง-โมดูล) จาก 

คณะเภสชัศาสตร์และวทิยาศาสตร์สขุภาพ จ�านวน 2 รุน่ 

มีนิสิตจ�านวน 84 คน ซึ่งนิสิตรุ่นแรกได้ส�าเร็จการศึกษา

ในปีการศึกษา 2547 จ�านวน 54 คน และได้ด�าเนินการ

ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ

แพทย์แผนไทยประยกุต์เป็นเทยีบโอน โดยทีป่ระชมุสภา

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 5/2548  เมื่อวันที่ 27 

พฤษภาคม 2548 มีมติเห็นชอบหลักสูตร (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2548)

 เมือ่วนัที ่28 กนัยายน 2550 ได้ด�าเนนิการปรบัปรงุ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผน

ไทยประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550) โดยผ่าน

มติเหน็ชอบจากทีป่ระชมุสภามหาวทิยาลยัมหาสารคาม 

ครั้งที่ 9/2550 

 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2551 ได้รับการรับรองจาก

กองประกอบโรคศิลปะโดยคณะกรรมการวิชาชีพสาขา

การแพทย์แผนไทยประยุกต์ 

 ปี พ.ศ. 2552 ได้เปลี่ยนชื่อหลักสูตรจากเดิม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการแพทย์แผนไทย

ประยุกต์ เป็นหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์

บัณฑิต และเปิดสถานผลิตยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรการ

แพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

2) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

 เมื่อวันท่ี 9 มีนาคม 2549 แพทยสภาได้รับรอง

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (6 ปี) และหลักสูตรผ่าน

มติเห็นชอบท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ครั้งที่ 5/2549 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2549 (หลักสูตร

ใหม่ พ.ศ. 2549) โดยในปีการศึกษา 2549 รับนิสิต

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 1 จ�านวน 48 คน  

3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

 สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

 เมื่อวันที่  26 มีนาคม 2553 ที่ประชุมสภา

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 3/2553 มีมติเห็นชอบ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน 

(4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) และได้เปิดรับนิสิต 

รุ่นแรกในปีการศึกษา 2553 จ�านวน 40 คน (ปรับปรุง

หลกัสตูร เปลีย่นชือ่เป็น สาขาวชิาปฏบิตักิารฉกุเฉนิการ

แพทย์)
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4) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 ที่ประชุมสภา

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 5/2555 มีมติเห็นชอบ

หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์

สุขภาพ (2 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) และได้ด�าเนิน

การเปิดรับนิสิตในภาคเรียน 2/2555

 

5) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 เมื่อปี พ.ศ. 2549 ได้ด�าเนินการจัดการเรียนการ

สอนระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

สุขภาพ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2549) โดยหลักสูตรผ่านมติ

เห็นชอบที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

ครั้งที่ 8/2549 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2549 และในปี 

การศึกษา 2550 ได้เปิดรับนิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ รุ่นที่ 1 จ�านวน 6 คน

การบริการด้านสุขภาพ 
 

 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2547 ได้เปิดศูนย์บริการ
ทางการแพทย์ เขตพืน้ทีข่ามเรยีง และได้เปิดศนูย์บรกิาร
ทางการแพทย์ เขตพื้นที่ในเมือง เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 
2549 เพื่อเป็นแหล่งฝึกงานของนิสิต รวมทั้งให้บริการ
ด้านการแพทย์  แก่นิสิต  บุคลากร  และประชาชนทั่วไป 
โดยทีศ่นูย์บรกิารทางการแพทย์ ได้ผ่านการประเมนิจาก
ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เขต 7 ขอนแก่น 
ให้เป็นหน่วยบรกิารประจ�า (CUP : Contracting Unit For 
Primary Care) และศูนย์บริการทางการแพทย์ เขตพื้นที่
ขามเรียงเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU) เมื่อวันท่ี 1 
ตุลาคม 2552   
 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2549 ได้เปิดศูนย์บริการ
ทางการแพทย์แผนไทยประยกุต์ ซึง่ให้บรกิารตรวจรกัษา
ทางการแพทย์แผนไทยประยกุต์ ได้แก่ หตัถเวช อายรุเวช 
เภสัชกร
 วันที ่1 มนีาคม 2557 ได้ย้ายการให้บรกิารสขุภาพ
จากอาคารศูนย ์บริการทางการแพทย ์ เขตพื้นที ่
ในเมอืงมาด�าเนนิการ ณ โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งเป็นสถานที่ที่จัดไว้รองรับ
การขยายจ�านวนเตียงผู้ป่วย 230 เตียง
 วันที่ 16 มิถุนายน 2557 โรงพยาบาลคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เปิดให้
บริการตรวจรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินและผู้ป่วยใน 24 ชั่วโมง 
ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และคลินิกเฉพาะทาง 
ด้วยแพทย์และบุคลากร ที่มีความเชี่ยวชาญ พร้อมด้วย
เครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย ระยะ
แรกเปิดให้บริการ จ�านวน 30 เตียง โรงพยาบาลคณะ
แพทยศาสตร์ได้รบัผดิชอบการให้บรกิารสขุภาพ 6 ชมุชน 

ประกอบด้วย ชมุชนศรสีวสัดิ ์1, ชมุชนศรสีวสัดิ ์2, ชมุชน
ศรีสวัสดิ์ 3, ชุมชนปัจฉิมทัศน์ 1, ชุมชนปัจฉิมทัศน์ 2, 
และชุมชนตักสิลา ต�าบลตลาด อ�าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม

 วันที่  26 พฤศจิกายน 2558 โรงพยาบาล 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับ 
พระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี พระราชทานชื่อโรงพยาบาลว่า 
“สุทธาเวช” (หมายถึง โรงพยาบาลซึ่งพร้อมด้วยการ
แพทย์อันดีงาม) และพระราชทานพระราชานุญาตให้ 
เชิญอักษรพระนามาภิไธย “ส.ธ.” ประดับที่ป้ายชื่อ 
โรงพยาบาลด้วย

 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 โรงพยาบาลสุทธาเวช 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับ 
พระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระฉายาลักษณ์ 2 
พระรูป เพื่ออัญเชิญประดับไว้ที่โรงพยาบาลสุทธาเวช 
และลงพิมพ์ในหนงัสอืทีร่ะลกึพิธีเปิดโรงพยาบาลสทุธาเวช

 วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 โรงพยาบาลสุทธาเวช
ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพ HA ขั้นที่ 1 จาก
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์กรมหาชน)

 วันที่ 22 มีนาคม 2559 สมเด็จพระเทพรัตนราช- 
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเสด็จพระราชด�าเนินเปิด
อาคารโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร ์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 ปัจจุบันให้บริการ 41 เตียง  มีจ�านวนผู้ป่วยนอก 
(OPD) จ�านวน 155,287 ครัง้ เฉลีย่ 12,940 ครัง้ต่อเดอืน 
จ�านวนผู้ป่วยใน (IPD) จ�านวน 2,079 ครั้ง เฉลี่ย 173 
ครั้งต่อเดือน  อัตราครองเตียงร้อยละ 44.65
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โครงสร้างคณะแพทยศาสตร์

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

13. งานประกันคุณภาพ 

14. งานแพทย์แผนไทยประยุกต์

15. งานจ่ายกลาง

1.  งานนโยบายและแผน

2.  งานการเงินและบัญชี

3.  งานพัสดุ

4.  งานการเจ้าหน้าที่

5.  งานธุรการและยานยนต์          

6.  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

7.  งานวิจัยและ 

 ประกันคุณภาพ

8.  งานกิจการนิสิต

9.  งานประชาสัมพันธ์ 

 วิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ

10. งานอาคารสถานที่

 และสิ่งแวดล้อม

11. งานวิชาการ

12. งานวิศวกรรมบริการ

 และซ่อมบ�ารุง

13. งานกิจการพิเศษ

14. งานวิเทศสัมพันธ์

1. สาขาวิชาแพทยศาสตร์

2. สาขาวิชาแพทย์แผนไทย

 ประยุกต์

3. สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉิน

 การแพทย์

4. สาขาวิชาบัณฑิตศึกษา

5. หน่วยแพทยศาสตรศึกษา

คณะแพทยศาสตร์

สาขาวิชา ส�านักงานเลขานุการคณะ โรงพยาบาลสุทธราเวช

ตามประกาศของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2560
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โครงสร้างการบริหารงานคณะแพทยศาสตร์

หัวหน้างาน

คณบดี

รองคณบดี

หัวหน้าส�านักงานเลขานุการ

คณะกรรมการประจ�าคณะ

▼

▼

▼

▼
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 ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประจ�าคณะแพทยศาสตร์ 

ณ วันที่  5 มกราคม พ.ศ. 2559  ดังรายชื่อต่อไปนี้

คณะกรรมการประจ�าคณะแพทยศาสตร์ 

ประจ�าปีงบประมาณ 2560

1. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ประธานกรรมการ

2. ผศ.นพ.รัฐ  สอนสุภาพ กรรมการ

3.   ผศ.ดร.พญ.ศิรินาถ  ตงศิริ กรรมการ

4 รศ.ดร.ปราโมทย์  ทองกระจาย กรรมการ

5.   ศ.นพ.สมพร  โพธิ์นาม กรรมการ

6. ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด กรรมการ

7.  ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ กรรมการ

8.  ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม กรรมการ

9. ผศ.ดร.พิศมัย  หอมจ�าปา กรรมการ

10. อ.ปิยาภรณ์  แสนศิลา กรรมการ

11. อ.ดร.นันทวรรณ  ทิพยเนตร กรรมการ

12. อ.พญ.สุกัญญา  ชูคันหอม กรรมการ

13. ผศ.นพ.เทพลักษ์   ศิริธนะวุฒิชัย กรรมการและเลขานุการ

14. หัวหน้าส�านักงานเลขานุการคณะฯ ผู้ช่วยเลขานุการ

1 2 3 4

5678

1211

13

10

14

9
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1 2 3 4

5678

1211

13

109

1. ศ.เกียรติคุณ พลตรีหญิง พญ.วณิช วรรณพฤกษ์  คณบดี

2. ผศ.นพ.รัฐ  สอนสุภาพ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน

3. ผศ.นพ.เทพลักษ์  ศิริธนะวุฒิชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนิสิต

4. ผศ.ดร.พญ.ศิรินาถ  ตงศิริ  รองคณบดีฝ่ายวิจัย

5. รศ.ดร.ปราโมทย์  ทองกระจาย ที่ปรึกษาและหัวหน้าสาขาวิชาบัณฑิตศึกษา  

6. อ.ศิริพร  รองหานาม ที่ปรึกษา    

7. อ.นพ.วิทยา  จารุพูนผล ที่ปรึกษา

8. ผศ.ดร.ดรุณี พ่วงพรพิทักษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร

9. อ.นพ.สรรญชัย  สมบัติไหมไทย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล

10. รศ.ดร.ชัยสิทธิ์  สิทธิเวช ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย

11. อ.ดร.สุทธิวรรณ  ธรรมวัตร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

12. อ.ดร.ลดาชาติ  แต่พงษ์โสรัถ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

13. นางลัดดาภรณ์  เชื้อในเขา หัวหน้าส�านักงานเลขานุการคณะ

คณะผู้บริหารประจ�าคณะแพทยศาสตร์ 

ประจ�าปีงบประมาณ 2560
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หลักสูตรและสาขาวิชา

ระดับการศึกษา

ป.ตรี ป.โท ป.เอก

1 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต   
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)

/

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต   
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2549)

/

2 หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต    
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556)

/

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต    
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552)

/

3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)

/

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน  
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2553)  

/

4 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 )

/

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2555)

/

5 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 )

/

6 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 )

/

หลักสูตร

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน 

วัน/เดือน/ปี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท)

1 ต.ค. 59 – ก.ย. 60 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแพทยศาสตรศึกษา 150,000

ก.พ. - เม.ย. 2560 โครงการติดตามเยี่ยมศิษย์เก่า 43,100

18 -21 มิ.ย. 2560 โครงการบูรณาการการเรียนการสอน : จากทฤษฎีสู่ปฏิบัติ  

(Correlation & Integration)

85,500
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จ�านวนนิสิต ประจ�าปีการศึกษา 2560  

นิสิต
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นิสิตในภูมิภาค 

สาขาวิชา
ตะวันออก
เฉียงเหนือ

เหนือ ใต้ กลาง ตะวันออก ตะวันตก
ต่าง

ประเทศ
รวม

นิสิตใหม่
สาขาแพทยศาสตร์ - - - - - - - -

สาขาแพทย์แผนไทย
ประยุกต์

- - - - - - - -

สาขาเวชกิจฉุกเฉิน - - - - - - -

สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - - - - - - -

นิสิตรวม
สาขาแพทยศาสตร์ 338 - - - - - 4 342

สาขาแพทย์แผนไทย
ประยุกต์

- - - - - - - -

สาขาเวชกิจฉุกเฉิน - - - - - - -

สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - - - - - - -
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นิสิตหรือศิษย์เก่าได้รับรางวัล/ผลงานนิสิต  

   ผลงานนิสิตได้รับรางวัล

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

น.ส.ชุติกานต์ แสง ทอง
น.ส.วีกาญจน์ ทอง เวียง
นายกันตภณ กลีบบัว

รางวัลชนะเลิศการ ประกวด โครงการ
พัฒนา ศักยภาพนิสิตนักศึกษา แพทย์ใน
การจัดท�า โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
Thailand’s Health Promotion Project 
Conference 
ครั้งที่ 4 (Boot Camp 2016 – 2017)

ณ คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัย 

26
มีนาคม 
2560

น.ส.ธีราพร   รุญเจริญ               
นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6

รางวัลนิสิตแพทย์ผู้ประพฤติตนดีเด่น
เชิงคุณธรรม จริยธรรม ของแพทยสภา 
ประจ�าปี 2560      

แพทยสภา 2560

นายพชร   สีดามาตร์
น.ส.รักษณันท์ภร  ธราภูมิพิพัฒน์
น.ส.อุไรวรรณ  รุ่งกิตติกานต์
น.ส.อภิชญา  สังวร

รางวัลชนะเลิศ การน�าเสนอผลงานทาง
วิชาการ ประเภท Poster presentation 
ในหัวข้อ Learning of medical ethics 
from community setting study  

โครงการค่ายจริยธรรม
สัญจร ครั้งที่ 16  ณ                       
คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา

7 - 9 
กรกฎาคม 

2560

   ศิษย์เก่าได้รับรางวัล

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

นายแพทย์ทวีศักดิ์ พลหงส์ รับรางวัล RESIDENT OF THE YEAR 
ประจ�าปีการศึกษา 2559

จากหน่วยตรวจโรคแพทย์
เวร-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลศิริราช

16 พฤษภาคม
2560

บทความวิทยานิพนธ์ของบัณฑิตที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

   ชื่อ-สกุล      ผลงาน

น.ส.อ�าภา  คนซื่อ Fasting Blood Glucose Levels and Hematological values in normal and 
Streptozotocin-Incluced Diabetic Rats of Mimosa pudica L.Extracts

นายเจษฎา  สุราวรรณ Risk Factors associated with post-stroke dementia: a systematic review 
and meta-analysis 
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จ�านวนนิสิต ประจ�าปีการศึกษา 2560  

โครงการ/กิจกรรมของนิสิต
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ทุนการศึกษาของนิสิต (ต่อเนื่อง)

ชื่อ-สกุล ชื่อทุน มูลค่าทุน จ�านวนทุน รวมเป็นเงิน

1. นายรชตะ  ยุบลแมน ทุนมูลนิธิชิน โสภณพนิช 60,000 1 ทุน 60,000

2. นางสาวกรกนก  พาบุ ทุนมูลนิธิชิน โสภณพนิช 60,000 1 ทุน 60,000

3. นางสาวกาญจน์กมล  ชามะรัตน์ ทุนมูลนิธิชิน โสภณพนิช 60,000 1 ทุน 60,000

4. นางสาวเกศริน  รัตน์วิเศษ  ทุนมูลนิธิชิน โสภณพนิช 60,000 1 ทุน 60,000

5. นายเสรี  ผารัตน์ ทุนมูลนิธิชิน โสภณพนิช 60,000 1 ทุน 60,000

6. นางสาวคริตยา  วาโยพัฒนา  ทุนมูลนิธิชิน โสภณพนิช 60,000 1 ทุน 60,000

7. นายจิตภัทร  พีรเพ็ญโภคัย ทุนมูลนิธิชิน โสภณพนิช 60,000 1 ทุน 60,000

8. นางสาวชริยากรณ์ สนธิสัมพันธ์ ทุนมูลนิธิชิน โสภณพนิช 60,000 1 ทุน 60,000

9. นางสาวยลรดี   แคว้นคอนฉิม ทุนมูลนิธิชิน โสภณพนิช 60,000 1 ทุน 60,000

10. นางสาวภารดี  มณีจักร ทุนมูลนิธิชิน โสภณพนิช 60,000 1 ทุน 60,000

11. นางสาวอริตา เกิดนุข ทุนมูลนิธิชิน โสภณพนิช 60,000 1 ทุน 60,000

12. นางสาวแคทรียา ชาหล่อน ทุนมูลนิธิชิน โสภณพนิช 60,000 1 ทุน 60,000

13. นายปิยพงษ์ วังศรีรัง ทุนมูลนิธิชิน โสภณพนิช 60,000 1 ทุน 60,000

14. นางสาวสิริกัญญา ดลละวิจิตร ทุนมูลนิธิชิน โสภณพนิช 60,000 1 ทุน 60,000

15. นายกฤษณพงศ์ สมยา ทุนมูลนิธิชิน โสภณพนิช 60,000 1 ทุน 60,000

16. นางสาวอุมภิกา ซองเหล็กนอก ทุนมูลนิธิชิน โสภณพนิช 60,000 1 ทุน 60,000

17. น.ส.รุ่งนภา  พิศักดิ์ ทุนมูลนิธิชิน โสภณพนิช 60,000 1 ทุน 60,000

18. น.ส.นิธิธาวดี  กวีมูล  ทุนมูลนิธิชิน โสภณพนิช 60,000 1 ทุน 60,000

19. นายศรัญญู  สุนทรนนท์ ทุนมูลนิธิชิน โสภณพนิช 60,000 1 ทุน 60,000

20. นายพชร  สีดามาตร์ ทุนมูลนิธิชิน โสภณพนิช 60,000 1 ทุน 60,000

21. นายชัยวัฒน์  โงชาฤทธิ์ ทุนมูลนิธิชิน โสภณพนิช 60,000 1 ทุน 60,000

22. นางสาวกัญญาณัฐ  พิรุณโสภา ทุนมูลนิธิชิน โสภณพนิช 60,000 1 ทุน 60,000

23. นางสาวณิชาภัทร  สุวรรณธนารัชต์ ทุนมูลนิธิชิน โสภณพนิช 60,000 1 ทุน 60,000

24. นายอาณากร  พรหมเกิด ทุนมูลนิธิชิน โสภณพนิช 60,000 1 ทุน 60,000

25. นางสาวปรียาพร  มติกรกุล ทุนมูลนิธิชิน โสภณพนิช 60,000 1 ทุน 60,000

26. นายสิทธินนท์  วงษ์สุรภินันท์ ทุนมูลนิธิชิน โสภณพนิช 60,000 1 ทุน 60,000

27. นางสาวจิดาภา  หาญยิ่ง ทุนมูลนิธิชิน โสภณพนิช 60,000 1 ทุน 60,000

28. นายคณพศ  แจ่มเพชร์ ทุนมูลนิธิชิน โสภณพนิช 60,000 1 ทุน 60,000

29. นางสาวนนทพัทธ์  นามเตทวีหิรัญ ทุนมูลนิธิชิน โสภณพนิช 60,000 1 ทุน 60,000

30. นางสาวกนกอร   ค�าลือ  ทุนมูลนิธิชิน โสภณพนิช 60,000 1 ทุน 60,000
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ชื่อ-สกุล ชื่อทุน มูลค่าทุน จ�านวนทุน รวมเป็นเงิน

31.นางสาวสินียาพรรณ   ดงตะไน  ทุนมูลนิธิชิน โสภณพนิช 60,000 1 ทุน 60,000

32. นายกิตติศักดิ์  เทพวงษา ทุนมูลนิธิโอสถสภา 40,000 1 ทุน 40,000

33. นางสาวหทัยชนก ค�าอ่อนสา ทุนสมาคมแพทย์สตรีแห่ง
ประเทศไทย 

70,000 1 ทุน 70,000

34. นางสาวสิรินาถ แสนนาวิน ทุนสมาคมแพทย์สตรีแห่ง
ประเทศไทย 

70,000 1 ทุน 70,000

35. .ส.ขวัญทหัย  ประสิทธิชัย  ทุนสมาคมแพทย์สตรีแห่ง
ประเทศไทย 

70,000 1 ทุน 70,000

36. Mr.Xayfong Herchedyear ทุนการศึกษาส�าหรับนิสิตต่างชาติ 48,000 1 ทุน 48,000

37. Mr.Kongmenglee Layao ทุนการศึกษาส�าหรับนิสิตต่างชาติ 48,000 1 ทุน 48,000

38. Mr.Somejailor Xaisana ทุนการศึกษาส�าหรับนิสิตต่างชาติ 48,000 1 ทุน 48,000

ทุนการศึกษาของนิสิต (ต่อเนื่อง)

ทุนการศึกษาของนิสิต (รายปี)

ชื่อ-สกุล ชื่อทุน มูลค่าทุน จ�านวนทุน รวมเป็นเงิน

1. นางสาวธีราพร  รุญเจริญ    ทุนภูมิพล 10,000 1  ทุน 10,000

2. น.ส.วัรดะฮ์ รอนิง ทุนเงินรายได้คณะแพทยศาสตร์ 5,000 1 ทุน 5,000

3. น.ส.กรวิกาณ์ ศิริโยธา ทุนเงินรายได้คณะแพทยศาสตร์ 5,000 1 ทุน 5,000

4. น.ส.อรวรรณ แสงงาม ทุนเงินรายได้คณะแพทยศาสตร์ 5,000 1 ทุน 5,000

5. น.ส.มณีนุช สมบึงการ ทุนเงินรายได้คณะแพทยศาสตร์ 5,000 1 ทุน 5,000

6. นายนพพล ศรีวงษา ทุนเงินรายได้คณะแพทยศาสตร์ 5,000 1 ทุน 5,000

7. น.ส.ชนาภา บุญเรืองศรี ทุนเงินรายได้คณะแพทยศาสตร์ 5,000 1 ทุน 5,000

8. น.ส.สุชานาถ  เงินค�ามูล ทุนเงินรายได้คณะแพทยศาสตร์ 5,000 1 ทุน 5,000

9. น.ส.กมลวรรณ น้อยใย ทุนเงินรายได้คณะแพทยศาสตร์ 5,000 1 ทุน 5,000

10. นายอภิสิทธิ์ สีหอม ทุนเงินรายได้คณะแพทยศาสตร์ 5,000 1 ทุน 5,000

11. น.ส.ปิละนุช  ก้อนทอง ทุนเงินรายได้คณะแพทยศาสตร์ 5,000 1 ทุน 5,000
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ทุนยกเว้นค่าเล่าเรียน  

ชื่อ-สกุล ชื่อทุน จ�านวนทุน สาขา

1. Mr.XayfongHerchedyear ทุนการศึกษาส�าหรับนิสิตต่างชาติ  
คณะแพทยศาสตร์  

1 ทุน การแพทย์แผนไทยประยุกต์ 

2. Mr.KongmengleeLayao ทุนการศึกษาส�าหรับนิสิตต่างชาติ 
คณะแพทยศาสตร์  

1 ทุน ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 

3. Mr.SomejailorXaisana ทุนการศึกษาส�าหรับนิสิตต่างชาติ 
คณะแพทยศาสตร์  

1 ทุน ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

4. Mr.sutyKuoch กองทุนสมเด็จพระเทพ ฯ  1 ทุน แพทยศาสตร์

5. Mr.HengSoviro กองทุนสมเด็จพระเทพ ฯ  1 ทุน แพทยศาสตร์

6. Mr.Pichet Chan กองทุนสมเด็จพระเทพ ฯ  1 ทุน แพทยศาสตร์ 

7. Mr.Sun Heng กองทุนสมเด็จพระเทพ ฯ  1 ทุน การแพทย์แผนไทยประยุกต์ 

8. Ms.LonhChanthy กองทุนสมเด็จพระเทพ ฯ  1 ทุน การแพทย์แผนไทยประยุกต์ 

9. Mr.Sotheara Ly กองทุนสมเด็จพระเทพ ฯ  1 ทุน แพทยศาสตร์

10. Mr.OengVisal กองทุนสมเด็จพระเทพ ฯ  1 ทุน แพทยศาสตร์

11. Mr.Gama Toth กองทุนสมเด็จพระเทพ ฯ  1 ทุน แพทยศาสตร์

12.น ายฮัมฎีกิตอจะแจ ทุนโครงการทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาจังหวัด
ชายแดนใต้

1 ทุน การแพทย์แผนไทยประยุกต์
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ด้านการวิจัยนวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ 

 โครงการวิจัย และงานสร้างสรรค์ (สายวิชาการและสายสนับสนุน)

  สรุปงบประมาณตามโครงการวิจัยภายนอกและภายใน มีทั้งหมด 49 โครงการ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 

4,702,210 บาท แบ่งเป็นภายใน 46 โครงการ ใช้งบประมาณ 2,714,520 และภายนอก 3 โครงการ ใช้งบประมาณ 

1,987,690 บาท
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บทความที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ทั้งในและต่างประเทศ

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

บทความ

1. อ.ดร.ลดาชาติ 
 แต่พงษ์โสรัถ

Prevalence of Parasitic infection in Sum Sung 
sub-district, Khon Kean Province, Thailand

SNRU Journal of Science 
and Technology

2016

2. ผศ.ดร.สมจินตนา 
 ทั่วทิพย์

การติดเชื้อ Microsporidia ในคน J SciTechnol MSU 2016

ผลของสารสกัดจากกระเจี๊ยบมอญต่อเนื้อเยื่อ
วิทยาของตับและใตในหนูที่ได้รับสารเดกซาเมทา
โซนอย่างต่อเนื่อง

J SciTechnol MSU 2016

3. อ.จิตรดา  คงค�า การเปรียบเทียบองค์ประกอบทางเคมีของสมุนไพร
ใช้แทนกันระหว่างโกษฐ์เชียงกับไพล ตามทฤษฎีการ
แพทย์แผนไทย

J SciTechnol MSU 2017

4. ผศ.ดร.ศิรินาถ ตงศิริ ผลของการบริโภคข้าวเหนียวดัดแปลงค่าดัชนี
น�้าตาลและข้าวเหนียวปกติต่อการระดับน�้าตาล
ในเลือดของวัยผู้ใหญ่ไทย

J SciTechnol MSU 2016

Modifying home for person with physical 
disabilities in Thailand

Lessons form the fidld 2016
August

5. รศ.ดร.ต้องจิตร 
 ถันชมนาง

การศึกษาความชุกการติดเชื้อปรสิตในประชากรที่
อาศัยอยู่รอบเขื่อนอุบลรัตน์ 

J SciTechnol MSU 2016

Rapid identification of nine species of 
diphyllobothriidean Tapeworms pyrosequencing

Scientific 2016
November

Subtype identification of human Blastocystisspp. 
isolated from Lao People s Democratic Republic

Elsevier 2017

Genetic diversity of Taeniasaginata (Cestoda: 
Cyclophyllidea) from Lao People s Democratic 
Republic and northeastern Thanland based on 
mitochondrial DNA

Parasites & Vectors 2017

Identification of antigenic proteins in 
Strongyloidesstercoralis by Proteomic analysis.

Parasitology Research 2017

First molecular identification and genetic diversity 
of Strongyloidesstercoralis and Strongyloidesfu-
elleborni in human communities having contact 
with long-tailed macaques in Thailand

Parasitol Res 2017

 สรุปจ�านวนเงินทุนวิจัยฯ ภายใน ปี 2559-2560 จาก 1,475,000 บาท เพ่ิมขึ้นเป็น 2,714,520 บาท 

ซึ่งเพิ่มขึ้น 1,239,520 บาทในส่วนของจ�านวนเงินทุนวิจัยฯ ภายนอก ปี 2558-2559 จาก 1,866,709 บาทลดลง 

เป็น 671,350 บาท ซึ่งลดลงถึง 1,195,359 บาท และปี 2559-2560 จาก 671,350 บาทเพิ่มขึ้นเป็น 1,987,690 บาท 

ซึ่งเพิ่มขึ้น 1,316,340 บาท
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ชื่อผู้แต่ง/ผู้เขียน ชื่อบทความ หนังสือ/สิ่งพิมพ์
ว/ด/ป ฉบับที่ลง

บทความ

Development and evaluation of a rapid diagnos-
ticimmunochromatographic device to detect 
antibodies in sera from intestinal capillariasis 
case                                                  

Parasitol Res 2017

Angiostrongyluscantonensis and A. malaysiensis 
Broadly Overlap in Thailand, LaoPDR, Cambodia 
and Myanmar:A Molecular Survey of Larvae 
LarvaeIn Land Snails

PLOS 2016
August

กีฏวิทยาทางการแพทย์  (ต�ารา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2016

6. ผศ.ดร.ชูศักดิ์ 
 นิธิเกตุกุล

ความชุกของพยาธิล�าไส้ในพนักงานของโรงงาน
อุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัด                                             

วารสาร มฉก. 2017

การเสริมพลังอ�านาจตนเองในการป้องกันภาวะ
แทรกซ้อนของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ชนิด ที่ 2 โรง
พยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลหนองไผ่ อ�าเภอ
นาดูน จังหวัดมหาสารคาม

วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 2017

7. ผศ.ดร.วรัญญา 
 จตุพรประเสริฐ

ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของเถาเอ็นอ่อน วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 2017

การวิเคราะห์หาปริมาตรของพลัมบาจินในสารสกัด
รากเจตมูลเพลิงแดงด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟี
ของเหลวสมรรถนะสูงวัฏภาคย้อนกลับ

วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 2016

ขนาดยาต้านวัณโรคมาตรฐานที่เหมาะสมในการ
เหนี่ยวน�าความเป็นพิษต่อตับในหนูถีบจักร

วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 2017

AHR/CYP1A1 interplay triggers lymphatic barrier 
breaching in breast cancer spheroids by 
inducing 12 (s)-HETE 

oxford 2016
September

Fenofibrate inhibits tumour intravasation 
by several independent mechanisms in a 
3-dimensional co-culture model

 Journal Oncology 2017

8. อ.ดร.สุทธิวรรณ   
 ธรรมวัตร

Time-Kill profiles and cell-surface morphological 
effects of crude Polycephalomyces nipponicus 
Cod-MK1201 mycelial extract against antibiotic 
– sensitive and –resistant Staphylococcus 
aureus

Trop J Pharm Res 2017

9. อ.ดร.กุสาวดี แสงดี Antibacterial and anti-breast cancer cell line 
activities of Sanghuangporus sp.1 extracts

Trop J Pharm Res. 2017

Antibacterial and anti-breast cancer cell line 
activities of Sanghuangporus Sp.1 extracts

Pharmaceutical Biology 2017

บทความที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ทั้งในและต่างประเทศ (ต่อ)
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บทความที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ทั้งในและต่างประเทศ (ต่อ)

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

บทความ

10. ผศ.ดร.เบญจพร   
บุราณรัตน์

Cratoxy formosum leaf extract inhibits 
proliferation and migration of  human breast 
cancer MCF-7 cell

Elsevier 2017

Cytotoxic and antimigratory effects of Cratoxy 
formosumsum extract against HepG2 liver 
cancer cells                                                 

Biomedical 2017

11. อ.ดร.อ�าภา  คนซื่อ Fasting Blood Glucose Levels and Hematological 
Values in Normal and Streptozotocin-Induced 
Diabetic Rats of Mimosa pudica L. Extracts                                             

Pharmacojn 2017

12. รศ.ดร.ชัยสิทธิ์ 
 สิทธิเวช

Determining the mechanisms of dietary 
turniprapeseed oil on cholesterol metabolism 
in menwith metabolic syndrome                                                 

Saarinen 2017

ชีวเคมีทางการแพทย์   (ต�ารา) ส�านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

2016

13. อ.นพ.สมาธิ 
 ปัทมธรรมกุล

Echinocytes in the peripheral blood of patients 
infected with dengue virus may be a predictorof 
disease 

Asin Biomedicine 2017

A case-control study of community-acquired 
Acinetobacter baumanniipneumonia and 
melioidosis pneumonia in northeast 
Thailand: anemerging fatal disease with unique 
clinical features

Elsevier 2017

14. ผศ.ดร.จิณัติตา  
 จิตติวัตร

Neuroprotective and Memory-Enhancing Effect 
of the Combined Extract of Purple Waxy Corn 
Cob and Pandan in Ovariectomized Rats

Hindawi 2017

Neuroprotection of agomelatine against cerebral                                                
ischemia/reperfusion injury through 
an antiapoptotic pathway in rat

Elsevier 2017

15. ผศ.ดร.นุชนาถ  
 ไหมหรือ

Okra (Abelmoschus esculentus Linn) inhibits
lipopolysaccharide- induced inflammatory 
mediators in BV2 microglial cells                                                                

Pharmaceutical 2017
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ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ที่ได้รับรางวัล 

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

รศ.ดร.ต้องจิตร  ถันชมนาง รางวัลเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ดีเด่น 
ประจ�าปี 2560  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
สาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

7-8 พ.ย.60

รางวัลนักวิจัยดีเด่น ประเภท Publication 
คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

21 พ.ย. 60

อ.ดร.กุสาวดี  แสงดี รางวัลนักวิจัยดีเด่น ประเภท Publication 
คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

21 พ.ย. 60

ผศ.ดร.วรัญญา จตุพรประเสริฐ รางวัลนักวิจัยดีเด่น ประเภท Publication 
คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

21 พ.ย. 60

อ.ดร.นิรันดร์ อินทรัตน์ รางวัลนักวิจัยดีเด่น ประเภท Citation award
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

21 พ.ย. 60

อ.ดร.นันทวรรณ ทิพยเนตร รางวัลนักวิจัยดีเด่น ประเภท Community 
development award 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

21 พ.ย. 60

อ.ปิยาภรณ์  แสนศิลา รางวัลชมเชยน�าเสนอผลงานวิชาการแบบ
โปสเตอร์ 
กลุ่มผลงานวิชาการของนักวิจัยและนักศึกษา
หลังปริญญา เรื่อง “ปริวรรตต�าหรับสมุนไพร
ที่ปรากฏในคัมภีร์ยาในใบลานอีสานกรณีศึกษา
คัมภีร์ยาใบลานพ่อหมอพิมพ์ แก้ววิเศษ”

อิมแพค
เมืองทองธานี

1 ก.ย. 60
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โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนการผลิตผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์

ชื่อ-นามสกุล กิจกรรม / โครงการ สถานที่ วัน/เดือน/ปี

คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เงินอุดหนุนด้านการวิจัยส�าหรับ
บุคลากรสายวิชาการ

คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ต.ค.60-ก.ย.61

คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เงินอุดหนุนด้านการวิจัยส�าหรับ
บุคลากรสายสนับสนุน

คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ต.ค.60-ก.ย.61

คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เงินอุดหนุนการวิจัย
ส�าหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา

คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ต.ค.60-ก.ย.61

คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กิจกรรมส่งเสริมและหรือ
นักวิจัยดีเด่น

คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ต.ค.60-ก.ย.61

คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โครงการส่งเสริมการเรียนกาสอน/
การส่งเสริม การท�าต�ารา/
ส่งเสริมการจัดท�าทัศนูปกรณ์

คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ต.ค.60-ก.ย.61

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

โครงการจัดประชุมวิชาการ
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ต.ค.60-ก.ย.61
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โครงการ/กิจกรรมด้านการบริการวิชาการ

วัน/เดือน/ปี หัวข้อเรื่อง สถานที่
ผู้เข้าร่วม 

(คน)

งบประมาณ

(บาท)

โครงการ / การจัดอบรม

23 ม.ค.-1ก.พ.60 โครงการเข้าร่วมงานบุญเบิกฟ้าและ
งานกาชาดจังหวัดมหาสารคาม 
ประจ�าปี 2560

บริเวณที่ว่าการอ�าเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม (ศาลา
กลางจังหวัดหลังเก่า)

202 6,000

17 - 19 ส.ค. 60 โครงการเข้าร่วมงานสัปดาห์
วันวิทยาศาสตร์ ประจ�าปี 2560

อาคารวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
SC2 คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เขตพื้นที่ขามเรียง

1,780 32,665

ก.พ.- ก.ย. 2560 โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ติด
เชื้อเอช ไอ วี/เอดส์

โรงพยาบาลสุทธาเวช 90 13,803

11 ส.ค. 2560 โครงการพัฒนาระบบงานคลินิก NCD 
ปี 2560

โรงพยาบาลสุทธาเวช 100 33,266

17 ส.ค. 2560 โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมและ
มะเร็งปากมดลูกในสตรีอายุ 30-60 ปี
ประจ�าปี 2560

โรงพยาบาลสุทธาเวช 70 11,145

มี.ค.-ส.ค. 2560 โครงการ Fitness for Health 
season II

โรงพยาบาลสุทธาเวช 101 15,100

ก.พ.-ก.ย. 2560 โครงการแก้ไขปัญหาด้านการส่ง
เสริมสุขภาพและป้องกันโรคของเครือ
ข่ายบริการสุขภาพ

โรงเรียนสาธิตฯฝ่ายประถม
และโรงพยาบาลสุทธาเวช

921 88,200

ก.พ-ก.ย. 2560 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
3อ 2ส 1ฟ เพื่อเป็นฐานมุ่งสู่ 
“การพัฒนาชุมชนรักษ์ไต ใส่ใจ
เบาหวาน ความดันโลหิตสูง เชื่อมโยง
โรคหลอดเลือด”

โรงพยาบาลสุทธาเวช 60 6,284

6 มิ.ย. 2560 โครงการคัดกรองและปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง ประจ�าปี 2560

โรงพยาบาลสุทธาเวช 70 4,475

6 ก.ย. 2560 โครงการพัฒนาทีมเฝ้าระวังเคลื่อนที่
เร็ว (SRRT) ปี 2560

โรงพยาบาลสุทธาเวช 40 10,000

ก.พ.-ก.ย. 2560 โครงการพัฒนาทีมสุขภาพตามเกณฑ์
คุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ 
(PCA) ปี 2560

โรงพยาบาลสุทธาเวช 20 8,000
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วัน/เดือน/ปี หัวข้อเรื่อง สถานที่
ผู้เข้าร่วม 

(คน)

งบประมาณ

(บาท)

มิ.ย.-ส.ค. 2560 โครงการอนามัยโรงเรียน โรงเรียนสาธิตฯฝ่ายประถม 
โรงเรียนสาธิตฯฝ่ายมัธยม
และโรงเรียนอนุบาลกิตติยา

4,105 9,054

พ.ค.-ก.ย. 2560 โครงการพัฒนาเครือข่ายญาติผู้ป่วย
จติเวชและอาสาสมัคร ปี 2560

โรงพยาบาลสุทธาเวช 51 12,600

23 ส.ค. 2560 โครงการการพัฒนาเครือข่ายญาติ
ผู้ป่วยจิตเวชและอาสาสมัคร ปี 2560

โรงพยาบาลสุทธาเวช 50 12,600

21 ก.ย. 2560 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
สุขภาพจิตในมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

โรงพยาบาลสุทธาเวช 44 36,000

13 ก.ย. 2560 โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม
ในวัยรุ่นและรู้ทันโรคติดต่อทางเพศ
สัมพันธ์ ปี 2560

โรงพยาบาลสุทธาเวช 108 51,500

23 - 24 พ.ค. 
2560

โครงการวัดส่งเสริมสุขภาพ  
ประจ�าปี 2560

วัดศรีสวัสดิ์และวัดปัจฉิมทัศน์ 67 5,000

8 – 24 ส.ค. 2560 โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกในชุมชนปี 2560

วัดศรีสวัสดิ์ 75 22,300

6 มิถุนายน 2560 โครงการคัดกรองและปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง ประจ�าปี 2560

ห้องประชุม 120 ที่นั่ง 
ชั้น 3 โรงพยาบาลสุทธาเวช 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

70 4,475

18 กรกฏาคม 
2560

โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่
และเด็ก

ห้องประชุม 120 ที่นั่ง 
ชั้น 3 โรงพยาบาลสุทธาเวช 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

72 19,465

20, 22 มีนาคม 
2560

โครงการอบรมฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ประจ�า
ปี 2560

ห้องประชุม 120 ที่นั่ง 
ชั้น 3 โรงพยาบาลสุทธาเวช 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

70 16,800

20 มิถุนายน 
2560

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและ
คนพิการ ในเขตรับผิดชอบ 6 ชุมชน 
ประจ�าปี 2560

ห้องประชุม 120 ที่นั่ง
ชั้น 3 โรงพยาบาลสุทธาเวช 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

80 15,000

17 สิงหาคม 2560 โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมและ
มะเร็งปากมดลูกในสตรีอายุ

ห้องประชุม 120 ที่นั่ง 
ชั้น 3 โรงพยาบาลสุทธาเวช 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

70 11,145
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วัน/เดือน/ปี หัวข้อเรื่อง สถานที่
ผู้เข้าร่วม 

(คน)

งบประมาณ

(บาท)

รับเชิญเป็นวิทยากร

7 ก.ย. 60 การพยาบาลการสวนอุจจาระ คณะแพทยศาสตร์ มมส.
(นิสิตแผนไทย)

40 คน -

17 ต.ค. 60 การคัดกรองโรคเบาหวานในชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม 
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
สาขาสาธารณสุขชุมชน

110 คน -

11 มกราคม 2560 หัวข้อ โรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้อายุ โรงเรียน
เทศบาลสามัคคี

100 -

เครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนในการบริการวิชาการ

ทั้งในและต่างประเทศ/ชุมชนต้นแบบ

วัน/เดือน/ปี หัวข้อเรื่อง สถานที่
ผู้เข้าร่วม 

(คน)

งบประมาณ

(บาท)

28 ก.พ.- 
15 ส.ค.60

มิติทางสาธารณสุขในการเฝ้าระวัง
โรคหนอนพยาธิในชุมชนแก่งเลิงจาน 
ต�าบลแก่งเลิงจาน อ�าเภอเมือง 
จังหวัดมหาสารคาม

ชุมชนแก่งเลิงจาน
ต.แก่งเลิงจาน อ.เมือง
จ.มหาสารคาม

196 คน 50,000

28 ก.พ.- 
15 ส.ค.60

การส่งเสริมสุขภาพในชุมชนด้วย
ภูมิปัญญาทางแพทย์แผนไทย

วัดบ้านหนองอุ่ม
ต.นาสีนวล อ.กันทรวิชัย
จ.มหาสารคาม

80 คน 50,000

28 ก.พ.- 
15 ส.ค.60

การพัฒนาสมรรถนะอาสาสมัคร
สาธารณสุขฉุกเฉินชุมชนใน
กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม

อ.เมืองได้แก่ โรงเรียน
มหาชัยพิทยาคารและ
โรงเรียนเกิ้งวิทยานุกูล, 
อ.แกด�า, อ.นาดูน

440 คน 70,000

28 ก.พ.- 
15 ส.ค.60

การส่งเสริมทักษะชีวิตเด็กและ
ครอบครัว ในศตวรรษที่ 21 
ด้านสุขภาพแบบพอเพียง

โรงเรียนบ้านหนองอุ่ม
หวายสามัคคี
ต.นาสีนวล อ.กันทรวิชัย
จ.มหาสารคาม

100 คน 50,000
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“วิสัยทัศน์ ปรัชญา พันธกิจ 
โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์” 

วิสัยทัศน ์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ที่มีคุณภาพ

มาตรฐานสากล เพื่อชุมชนด้วยการแพทย์

อันดีงาม 

ปรัชญา “ผู้มีปัญญา พึงเป็นอยู่เพื่อสุขภาพมหาชน”

พันธกิจ 1) ให้บริการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพ

  มาตรฐานวิชาชีพ

 2) สนับสนุนการเรียนการสอน

  ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพทุกระดับ

 3) วจิยัและการสร้างองค์ความรูด้้านสขุภาพ

  เพื่อแก้ไขปัญหาที่พบบ่อยในชุมชน

 4) ศูนย์กลางการรับส่งต่อผู้ป่วย

  ระดับตติยภูมิของภูมิภาค

       

 

โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์เป็นหน่วยงานภายใน

ก�ากบัของคณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 

เปิดด�าเนินการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2547 ณ อาคาร

ประกอบการหอพัก ระหว่างหอพักเชียงยืนและหอพัก

ชืน่ชม ภายในมหาวทิยาลยัมหาสารคาม ต�าบลขามเรยีง 

ต่อมาได้เปิดศูนย์บริการทางการแพทย์แห่งที่ 2 ณ 

ที่ท�าการคณะแพทยศาสตร์ อาคารศูนย์บริการทางการ

แพทย์ ต�าบลตลาด อ�าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 

เมื่อวันที่ 6 กุมพาพันธ์ 2549 ซึ่งได้ผ่านการประเมินจาก

ส�านักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น ให้

เป็นหน่วยบริการประจ�า (CUP) เมื่อวันที่  1 ตุลาคม 

2552 โดยทีศ่นูย์บรกิารทางการแพทย์ เขตพืน้ทีข่ามเรยีง

เป็นหน่วยบริการปฐมภูมิ ปัจจุบันศูนย์บริการทางการ

แพทย์ได้เปิดเป็นโรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ และได้

ผ่านการตรวจประเมนิเพือ่ขึน้ทะเบยีนเป็นหน่วยบรกิาร

รับส่งต่อ ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2557 จากส�านักงาน

ประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น รวมทั้งได้เปิด

ให้บริการผู้ป่วยใน และผู้ป่วยฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง 

ระยะแรกเปิดให้บริการ 30 เตียง และปัจจุบันมี 41 เตียง

ด้านการให้บริการทางการแพทย์/วิชาชีพ
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 โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นโรงพยาบาลประเภททั่วไปที่เปิดให้บริการตลอด 24 

ชั่วโมง โดยมีสาขาที่เปิดให้บริการ ดังนี้

คลินิกโรคทั่วไป คลิกนิกศัลยกรรมหลอดเลือด คลิกนิกฉายแสงอาทิตย์เทียม ห้องผ่าตัด

คลิกนิกอายุรกรรมทั่วไป คลิกนิกกุมารเวชกรรม คลิกนิกสุขภาพจิต หน่วยไตเทียม

คลิกนิกอายุรกรรมโรคไต คลิกนิกจักษุวิทยา คลิกนิกทันตกรรม อาคารรังสีวินิจฉัย

คลิกนิกอายุรกรรมโรคเลือด คลิกนิกหู คอ จมูก คลิกนิกกายภาพบ�าบัด ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

คลิกนิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ห้องตรวจการนอนหลับ คลิกนิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน 
24 ชั่วโมง

คลิกนิกศัลยกรรมประสาท คลิกนิกโรคผิวหนัง 
ศูนย์เลเซอร์ผิวหนัง

ตรวจสุขภาพประจ�าปี หอผู้ป่วยสามัญ/หอผู้ป่วยใน
พิเศษ

วันจันทร์ – ศุกร์       วันเสาร์ – อาทิตย์

คลินิกในเวลาราชการ    เวลา 08.00 – 16.00   คลินิกนอกเวลาราชการ เวลา 08.00 – 16.00

คลินิกนอกเวลาราชการ  เวลา 16.00 – 19.00   ผู้ป่วยฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง

สถิติผู้มารับบริการโรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ 

ปีงบประมาณ 2558 - 2560

1) สรุปจ�านวนผู้รับบริการทั้งหมด ปีงบประมาณ 2558 – 2560 

สรุปจ�านวนผู้รับบริการผู้ป่วยนอก  ประจ�าปี 2558 – 2560
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สรุปจ�านวนผู้รับบริการผู้ป่วยใน  ประจ�าปี 2558 – 2560

 2) สาเหตุการเจ็บป่วย 5 อันดับแรกแผนกผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ 2560 
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 3) สาเหตุการเจ็บป่วย 5 อันดับแรกแผนกผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2560 

 4) สาเหตุการเสียชีวิต ปีงบประมาณ 2560

ล�าดับ รหัสโรค สาเหตุ จ�านวน

1. C787 Secondary malignant neoplasm of respiratory and digestive organs 1

2 C349 Malignant neoplasm of bronchus and lung 1

3 K413 Femoral hernia 1

4 R572 Shock, not elsewhere classified 1

5 J189 Pneumonia, organism unspecified 1

6 D70 Agranulocytosis 1

7 K720 Hepatic failure, not elsewhere classified 1

8 I469 Cardiac arrest 1

9 C910 Lymphoid leukemia 1

10 C189 Malignant neoplasm of colon 2
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ศูนย์บริการแพทย์แผนไทยประยุกต์

 ศูนย์บริการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม จัดตั้งเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 ด้วยหลักการและเหตุผล

ทีว่่าการแพทย์แผนไทยนัน้เป็นภมูปัิญญาอนัล�า้ค่าของคนไทย การแพทย์แผนไทย

จึงมีรากฐานมาจากการแพทย์พ้ืนบ้าน มีลักษณะเด่นท่ีเป็นการแพทย์แบบองค์

รวม  ดงันัน้ในมติทิางด้านสขุภาพคอื การส่งเสรมิ การป้องกนั การรกัษาและฟ้ืนฟู

สุขภาพ  จึงสามารถปรับประยุกต์ใช้และผสมผสานการแพทย์แผนไทยได้ทั้งสิ้น

และในปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขได้ก�าหนดนโยบายในการส่งเสริมและ

สนับสนุนให้มีการใช้แพทย์แผนไทย  ในการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนที่

ชัดเจนยิ่งขึ้น

 วตัถปุระสงค์ของการจดัตัง้ศนูย์บรกิารแพทย์แผนไทยประยกุต์นัน้กเ็พือ่เป็น

สถานที่ให้บริการตรวจรักษาโรคตามทฤษฎีทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์ เป็น

แหล่งฝึกปฏิบตังิาน ด้านวชิาชพีการแพทย์แผนไทยประยกุต์ส�าหรบันสิติ เป็นแหล่ง

ส่งเสรมิให้มีการใช้สมนุไพร ยาไทย ในการส่งเสรมิดแูลรกัษาสุขภาพของประชาชน

และเพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร การพัฒนา การวิจัยการแพทย์แผนไทย

และสมุนไพร

วันจันทร์-ศุกร์ 

เวลา 08.00-19.00 น.

วันเสาร์

เวลา 08.00-16.00 น.

หยุดวันอาทิตย์

และวันนักขัตฤกษ์

“เวลาการให้บริการ

ศูนย์บริการแพทย์

แผนไทยประยุกต์”
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 1) จ�านวนผู้มารับบริการทางด้านการแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2560 

 2) จ�านวนผู้มารับบริการทางด้านการแพทย์แผนไทย จ�านวนตามสิทธิ์การรักษา ปีงบประมาณ 2560
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สถานผลิตยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร

 1. ข้อมูลการปฏิบัติงาน

  ลกัษณะงานของสถานผลติยาและผลติภณัฑ์สมนุไพร มดีงันี้

  เป็นการปฏบิตังิานทีเ่กีย่วกบัด้านการผลติยาและผลติภณัฑ์

สมุนไพรเริ่มตั้งแต่ 

- การหาแหล่งวัตถุดิบ 

- การสอบถามราคา 

- การจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์และสมุนไพร

- การน�าสมุนไพรมาแปรรูป เช่น ยาแคปซูล ยาผง

 ยาเม็ด ยาลูกกลอน ยาน�้า ยาครีม ฯลฯ 

- การออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์ยา 

- การบรรจุภัณฑ์ 

- การจัดเก็บ Stock ยาและอุปกรณ์ 

- การจ�าหน่ายยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร

- การท�าความสะอาดดูแลเครื่องมือ 

- การจัดท�าแฟ้มเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานผลิตยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร

 2. งานด้านการผลิต

รายงานยอดการผลิตผลิตยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพรปีงบประมาณ 2560 รายการ  

(1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)  14 รายการ ดังนี ้

ล�าดับ

ที่
รายการ ขนาด หน่วย

เปรียบเทียบการผลิต เพิ่ม/ลด

(ร้อยละ)ปีงบ 2559 ปีงบ 2560

1 ขมิ้นชันแคปซูล 100 Cap กระปุก 1,186 1,200 +1.2

2 ชากระเจี๊ยบ 15 ซองย่อย ซอง 40 121 +302.5

3 ชารางจืด 15 ซองย่อย ซอง 357 267 -25.2

4 น�้ามันไพล 30 CC ขวด 3,523 2,026 -42.5

5 ฟ้าทะลายโจรแคปซูล 100 cap กระปุก 466 405 -13.1

6 มะระขี้นกแคปซูล 100 cap กระปุก 0 161 +161.0

7 ลูกประคบสมุนไพร 150 g ลูก 1,847 891 -51.7

8 ยาหม่องสมุนไพร 50 g ขวด 4,141 1,900 -54.1

9 ชาชุมเห็ดเทศ 15 ซองย่อย ซอง 44 192 +436.3

10 มะรุมแคปซูล 100 Cap กระปุก 0 156 +156

11 ชาตะไคร้ 15 ซองย่อย ซอง 181 59 -67.4

12 ชาดอกค�าฝอย 15 ซองย่อย ซอง 0 102 +102

13 ยาอบสมุนไพร 150 g ห่อ 0 35 +35

14 ยาอบสมุนไพร 1 กก. 10 20 +100
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3. งานด้านสนับสนุนการเรียนการสอน

3.1 สนบัสนนุการเรยีนการสอนรายวชิาเภสชักรรม

ไทยประยุกต์ (ปฏิบัติการ) 1

3.2 สนบัสนนุการเรยีนการสอนรายวชิาเภสชักรรม

ไทยประยุกต์ (ปฏิบัติการ) 2

3.3  สนบัสนุนการเรยีนการสอนรายวชิาเภสัชกรรม

ไทยประยุกต์ (ปฏิบัติการ) 5

3.4  สนบัสนุนการเรยีนการสอนรายวชิาเภสัชกรรม

ไทยประยุกต์ (ปฏิบัติการ) 6

3.5  การท�าวิจัยนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

4. งานด้านการวิจัย

4.1 ได้รับสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กรและ

พฒันาบุคลากรมหาวทิยาลยัมหาสารคาม เรือ่ง 

การพัฒนาต�ารับยาเจลจากสารสกัดไมยราบ

ด้วยเอทานอล (นายศรีอรุณ โพธิ์เกตุ หัวหน้า

โครงการ)

4.2 ได้รับสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อส่งเสริมและพัฒนา 

การวิจัยส�าหรับบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การพัฒนา

ต�ารับยาขี้ผึ้งจากสารสกัดไมยราบด้วยเอทา

นอล (นายศรีอรุณ โพธิ์เกตุ หัวหน้าโครงการ)

4.3 ได้รับสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อส่งเสริมและพัฒนา 

การวิจัยส�าหรับบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัมหาสารคาม เรือ่ง การพัฒนาต�ารับ

ยาน�า้ธาตุอบเชย (นางสาวจริาภรณ์  โสดาจนัทร์

หัวหน้าโครงการ)

5. ด้านกิจกรรม

5.1 จัดบูธประชาสัมพันธ ์งานแพทย์แผนไทย

ประยุกต์ ณ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม 

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560

5.2 ออกบูธประชาสัมพันธ์และจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์

สมุนไพร ณ โรงพยาบาลสุทธาเวช ชั้น 2 วัน

องัคาร ในช่วงเดอืนพฤษภาคม-มถินุายน 2560 

5.3 ออกบูธประชาสัมพันธ์และจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์

สมุนไพร ณ อาคารพละศึกษา วันท่ี 18-21 

กรกฎาคม 2560

5.4 ร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพโรงเรียน 

ผู้สูงอายุบ้านเหล่าดอกไม้ 25 มิถุนายน 2560
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โครงการ/กิจกรรมด้านการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม

วัน/เดือน/ปี โครงการ สถานที่ ผู้เข้าร่วม
งบประมาณ

(บาท)

20-ต.ค. 59 กิจกรรมถวายอาลัย พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

อาคารโรงพยาบาลสุทธาเวช
คณะแพทยศาสตร์

87 คน 5,000

26-27
ต.ค. 59

โครงการเข้าร่วมงานทอดกฐินสามัคคี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจ�าปี 2559

1. ข้างหอพักนิสิต มหาวิทยาลัย 
 มหาสารคาม (บริเวณตลาดน้อย)
2. วัดพระธาตุนาดูน อ�าเภอนาดูน
 จังหวัดมหาสารคาม

74 คน 3,470

21 พ.ย.59 โครงการวันคล้ายวันสถาปนา
คณะแพทยศาสตร์ ประจ�าปี 2559

อาคารโรงพยาบาลสุทธาเวช 
คณะแพทยศาสตร์

290 คน 40,129

10 ก.พ.60 โครงการท�าบุญตามประเพณีเนื่อง
ในวันมาฆบูชา ประจ�าปี 2560

วัดศรีสวัสดิ์ ต.ตลาด  
อ.เมือง จ.มหาสารคาม

57  คน 3,000

15-16 
มี.ค.60

โครงการบุญผะเหวด เทศน์คาถาพัน 
ประจ�าปี 2560

ท่าน�้าสโมสรบุคลากร และอาคาร
พลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

82 คน 3,635

12 เม.ย. 60 
และ 

19-21 เม.ย. 
60

โครงการประเพณีสงกรานต์ 
สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจ�าปี 2560

1. ลานสร้างเสริมสุขภาพ 
 คณะแพทยศาสตร์  
2. บริเวณสถานที่ประดิษฐาน
 พระกันทรวิชัยฯ ข้างสถาบันวิจัย 
 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

229 คน 59,858

9 พ.ค. 60 โครงการท�าบุญตามวันส�าคัญทางศาสนาเนื่องใน
วันวิสาขบูชา ประจ�าปี 2560

วัดศรีสวัสดิ์ ต.ตลาด  
อ.เมือง จ.มหาสารคาม

62 คน 3,500

7 ก.ค. 60 โครงการท�าบุญตามวันส�าคัญทางศาสนาเนื่องใน
วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจ�าปี 2560

วัดศรีสวัสดิ์ ต.ตลาด  
อ.เมือง จ.มหาสารคาม

67 คน 3,500

13-14 
ก.ค. 60

โครงการถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน�้าฝน
เนื่องในช่วงเข้าพรรษา 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจ�าปี 2560

1. อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
2. พระบรมธาตุนาดูน อ�าเภอนาดูน  
 จังหวัดมหาสารคาม

56 คน 1,295

31 ก.ค.- 
4 ส.ค. 60

กิจกรรมสัปดาห์รวมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
ถวายเสด็จพ่อ รัชกาลที่ 9

อาคารโรงพยาบาลสุทธาเวช 
คณะแพทยศาสตร์

277 คน 20,000

11 ส.ค. 60 โครงการวันแม่แห่งชาติ ประจ�าปี 2560 อาคารโรงพยาบาลสุทธาเวช 
คณะแพทยศาสตร์

83 คน 3,095

24 ก.ย. 60 โครงการวันมหิดล ประจ�าปี 2560 ลานพระราชานุสาวรีย์ฯ 
คณะสาธารณสุขศาสตร์

214 คน 2,000

ก.พ.- ก.ย. 60 ประเพณี พิธีกรรม และความเชื่อเกี่ยวกับการ
ส่อนขวัญที่มีผลต่อสุขภาวะจิตวิญญาณในการ
ดูแลผู้ป่วยหลังเกิดอุบัติเหตุ เทศบาลต�าบลนาดูน 
อ�าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

เทศบาลต�าบลนาดูน  
อ.นาดูน จ.มหาสารคาม

300 คน 50,000
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ด้านการบริหารจัดการ

 บุคลากร

  จ�านวนบุคลากร

ข้าราชการสาย พนักงาน
ผู้เชี่ยวชาญ

ลูกจ้าง

ประจ�า

พนักงาน

ราชการ

ลูกจ้าง

ชั่วคราวก ข ค วิชาการ ปฏิบัติการ

อัตราก�าลังของคณะ

5 - 90 146 10 - - 143

รวมทั้งสิ้น   394  คน

บุคลากรปฏิบัติงาน

5 - 64 146 10 - - 143

รวมทั้งสิ้น   368  คน

หมายเหตุ : บุคลากรประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ลาศึกษาต่อ จ�านวน 25 คน/ลาท�าวิจัย จ�านวน 1 คน
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ระดับการ

ศึกษา
ชื่อผู้รับทุน ทุนสาขาที่เรียน สถาบัน

วุฒิบัตร
ผู้เชี่ยวชาญ

อ.พญ.กฤติยากร  ดงเทียมสี ศัลยศาสตร์ทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วุฒิบัตร
ผู้เชี่ยวชาญ

อ.นพ.อภิวุฒิ   ชมภูนุชประภา ออรโธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 
ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร
ผู้เชี่ยวชาญ

อ.นพ.ณัฐพล วงษ์หาแก้ว อายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิบัตร
ผู้เชี่ยวชาญ

อ.พญ.ณัฐพลิน จันทชุม รังสีวินิจฉัย คณะแพทยศาสาตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วุฒิบัตร
ผู้เชี่ยวชาญ

อ.นพ.กิตติศักดิ์ ตั้งจิตเพียรวิทย์ อายุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วุฒิบัตร
ผู้เชี่ยวชาญ

อ.พญ.ถลัชนันท์ ค�าทะแจ่ม เวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร
ผู้เชี่ยวชาญ

อ.นพ.พสิษฐ์   อัศวธนบดี อายุรศาสตร์ กพบ-วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 
โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

วุฒิบัตร
ผู้เชี่ยวชาญ

อ.พญ.ภัทราวดี ศิริประภานนท์กุล สูติศาสตร์และนารีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิบัตร
ผู้เชี่ยวชาญ

อ.นพ.ภาวิชญ์ บุญญะพาณิชสกุล ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล

อนุมัติบัตร
ต่อยอด

อ.นพ.ภูรินท์ สุจิระกุล เวชศาสตร์การนอนหลับ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  จ�านวนอาจารย์ประจ�า

คณะแพทยศาสตร์

จ�าแนกตามวุฒิการศึกษา จ�าแนกตามต�าแหน่งทางวิชาการ

ป.ตรี ป.โท ป.เอก อาจารย์ ผศ. รศ. ศ.

1.อาจารย์คลินิก 8 - 16 18 5 - -

2.อาจารย์ปรีคลีนิก - - 26 14 11 1 -

3.อาจารย์แพทย์แผนไทยประยุกต์ - 10 - 9 1 - -

4.อาจารย์ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 1 2 1 4 - - -

5.อาจารย์ ปร.ด. - - 5 3 2 - -

หมายเหตุ : ไม่รวมลาศึกษาต่อและผู้เชี่ยวชาญ

การส่งเสริมทุนการศึกษาของบุคลากรของหน่วยงาน

เข้าศึกษาต่อสถาบันภายในและภายนอกประเทศ ในรอบปีงบประมาณ 2560
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ระดับการ

ศึกษา
ชื่อผู้รับทุน ทุนสาขาที่เรียน สถาบัน

อนุมัติบัตร
ต่อยอด

อ.พญ.ฐานิตา หล่อจิตต์เสียง อนุสาขาจักษุวิทยา 
กระจกตาและการผ่าตัด
รักษาสายตาผิดปกติ

คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อนุมัติบัตร
ต่อยอด

อ.นพ.ปริญญา  สีหไตร อนุสาขาจักษุวิทยาจอตา
และวุ้นตา

คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปริญญาเอก อ.ชูวดี ปริวัฒนากุล (กายวิภาคศาสตร์และ
ชีววิทยาโครงสร้าง)

คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตพญาไท 
มหาวิทยาลัยมหิดล

ปริญญาเอก อ.ภคมน ธนทัศกิตติ สาขาวิชาการแพทย์
บูรณาการ

วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติ
จุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาเอก อ.สุวรรณา แม่นปืน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สาธารณสุข แขนงวิชาการ
แพทย์แผนไทยประยุกต์
และการแพทย์ทางเลือก

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท อ.เกียรติศักดิ์  ชัยพรม สรีรวิทยาทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปริญญาโท นางสาวพนิดา  อุตวัฒน์
   

ป.โท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
(บธ.ม) 

คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

ปริญญาโท นางปาริชาติ  ดอนบรรจง ป.โท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
(บธ.ม) 

คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

อบรมระยะสั้น 
(เฉพาะทาง)

นางสาววิจิตรา  ภาวุธ การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต 
(ผู้ใหญ่)

คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อบรมระยะสั้น 
(เฉพาะทาง)

นางสาวปิยธิดา  ภูชมศรี วิสัญญีพยาบาล ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่ง
ประเทศไทย

อบรมระยะสั้น 
(เฉพาะทาง)

นางสาวนิสาชล  ดงจารย์ พยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป 
(การรักษาโรคเบื้องต้น)

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม

อบรมระยะสั้น 
(เฉพาะทาง)

นางสาวฌายินี  โยธะการี การจัดการทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อบรมระยะสั้น 
(เฉพาะทาง)

นางศิรินภา  บทมาตย์ การจัดการพยาบาลผู้จัด
การรยกกรณีโรคเรื้อรัง
(เบาหวานและความดันโลหิตสูง)

คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การส่งเสริมทุนการศึกษาของบุคลากรของหน่วยงาน

เข้าศึกษาต่อสถาบันภายในและภายนอกประเทศ ในรอบปีงบประมาณ 2560 (ต่อ)
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การจัดอบรม/สัมมนาให้กับบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ในปีงบประมาณ 2560 

 การจัดอบรม

วัน/เดือน/ปี หัวข้อเรื่อง สถานที่
ผู้เข้าร่วม 

(คน)

งบ

ประมาณ

(บาท)

ประกาศนียบัตร

ได้รับ ไม่ได้รับ

10 - 11 
ตุลาคม 2559

โครงการอบรมเรื่อ อาชีวอนามัยความ
ปลอดภัยและการป้องกันการแพร่เชื้อ
ในโรงพยาบาลและการตรวจประเมิน
ประสิทธิภาพห้องผ่าตัด

ณ ห้องผ่าตัดชั้น 4
และห้องประชุม 120 ที่นั่ง 
โรงพยาบาลสุทธาเวช

40 86,800

/

21 ตุลาคม
2559

โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ณ ห้องประชุม 120 ที่นั่ง 
โรงพยาบาลสุทธาเวช

81 3,600
/

8,17,27
กุมภาพันธ์ และ

1 มีนาคม 
2560

โครงการขอก�าหนดต�าแหน่งที่สูงขึ้น
ของบุคลากรสายสนับสนุนและ
โครงการเขียน manuscript ของ
บุคลากรสายวิชาการ

ณ วิชชิงทรี รีสอร์ท 
จ.ขอนแก่น

53 210,370

/

11 – 12
มีนาคม 2560

โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้าน
บริการด้วยใจอย่างมีความสุข

165 48,492

/

28 พฤษภาคม 
2560

โครงการอบรมการบริหารความเสี่ยง
และการใช้โปรแกรมการจัดการ
ความเสี่ยง

ณ ห้องประชุม 120 ที่นั่ง 
โรงพยาบาลสุทธาเวช

60 1,800

/

25 กรกฎาคม 
2560

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียน
บทความเพื่อตีพิมพ์  

ณ ห้องประชุม ME 305
คณะแพทยศาตร์ 

41 7,400
/

4, 6, 13, 27 
กรกฎาคม

2560

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการ
ช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) ส�าหรับบุคลากร

ณ ศูนย์บริการทางการ
แพทย์ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

200 20,000

/

1 สิงหาคม
2560

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผน
รับอุบัติเหตุหมู่ และสาธารณภัย

ณ โรงพยาบาลสุทธาเวช
คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

120 19,460

/

21-22
สิงหาคม 2560

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ณ เชียงคาน ริเวอร์ 
เมาเท่น รีสอร์ต จ. เลย

121 282,683
/

29 สิงหาคม 2560 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยทางตา

ณ ห้องประชุม 60 ที่นั่ง 
โรงพยาบาลสุทธาเวช

23 8,200
/

31 สิงหาคม 2560 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่องการพัฒนารูปแบบการนิเทศ
ทางการพยาบาล

ณ ห้องประชุม 60 ที่นั่ง 
โรงพยาบาลสุทธาเวช

85 15,050
/



054 AnnuAl RepoRt 2017 Faculty of Medicine Mahasarakham University

 สัมมนา

วัน/เดือน/ปี หัวข้อเรื่อง สถานที่
ผู้เข้าร่วม 

(คน)
งบประมาณ

(บาท)

ประกาศนียบัตร

ได้รับ ไม่ได้รับ

13 – 15 
กรกฎาคม 

2560

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การทบทวนแผนกลยุทธ์
และจัดท�าแผนปฏิบัติงาน 

ณ ห้องประชุม วารีวัลย์เลย์ 
รีสอร์ท เขื่อนอุบลรัตน์ 
จ. ขอนแก่น

52 126,962

/

 อาจารย์  บุคลากรมหาวิทยามหาสารคามที่ได้รับรางวัล  ในปีงบประมาณ 2560

ผลงาน - รางวัลที่ ได้รับ หน่วยงาน/คณะ ชื่อ - นามสกุล

รางวัลแพทย์สตรีตัวอย่าง 2560 คณะแพทย์ศาสตร์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พลตรีหญิง แพทย์หญิงวณิช วรรณพฤกษ์

รางวัลอาจารย์ดีเด่น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะแพทย์ศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ต้องจิตร ถันชมนาง
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บุคลากรที่เข้าร่วมประชุมวิชาการและ/หรือเสนอผลงานวิชาการทั้งในและต่างประเทศ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ที่ ชื่อ - สกุล หัวข้อเรื่อง วัน/เดือน/ปี สถานที่

1 อ.ปิยาภรณ์  แสนศิลา 
อ.จิตรลดา  คงค�า

ประชุมวิชาการนานาชาติการแพทย์
ดั้งเดิมและการแพทย์ผสมผสานฯ

5 - 9 สิงหาคม 
2560

สมุทรสงคราม

2 อ.ดร.ลดาชาติ แต่พงษ์โสรัก  
ผศ.ดร.สมจินตนา ทั่วทิพย์ 
ผศ.ดร.วลัยพร ทองเจริญบัวงาม 
อ.ดร.กฤษณา หอมวุฒิวงศ์

การประชุมวิชาการสรีวิทยาสมาคม
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44

20 - 25 ธันวาคม 
2559

เชียงใหม่

3 อ.พญ.สุกัญญา  ชูคันหอม ประชุมวิชาการประจ�าปี สมาคมโลหิต
วิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 50 theme 
“New Horizons in Hermatology”

28 กุมภาพันธ์ -
4 มีนาคม 2560

กรุงเทพฯ

4 อ.พญ.สุกัญญา  ชูคันหอม ประชุมวิชาการ The North East Cardiac 
Forum 2017

20 – 21 
กรกฎาคม 2560

ขอนแก่น

5 อ.ดร.ศุภวิตา  แสนศักดิ์ ประชุมวิชาการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ 28 - 31        
มีนาคม 2560

นนทบุรี

6 อ.ศุภวิตา แสนศักดิ์ ประชุมวิชาการ International Conference 
on Advances in Evidence-Based 
Medicine ICAEBM 2017

12 - 17 
พฤษภาคม 2560

ประเทศ
เนเธอร์แลนด์

7 ผศ.ดร.ชูศักดิ์    นิธิเกตุกุล
นายเทพไทย     โชติชัย 
นางแจ่มจันทร์   รีละชาติ

ประชุมวิชาการและปรึกษาหารือในการ
ด�าเนินการบันทึกข้อตกลง (MOA)

23 – 28 
กรกฎาคม 2560

ประเทศมาเลเซีย

8 อ.ดร.พัชรวรรณ  สูจยานนท์ ประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉิน
ระดับชาติ

28 – 31
มีนาคม 2560

นนทบุรี

9 อ.ดร.จงกลนี  ธนาไสย์ ประชุมวิชาการวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
สาธารรสุข Update in Thalassemaia

21 – 23
มิถุนายน 2560

อุบลราชธานี

10 อ.พญ.สุกัญญา  ชูคันหอม ประชุมวิชาการกลางกลางปี ครั้งที่ 49 
หัวข้อ Key Issue Hematology 

2 – 4 
พฤศจิกายน2559

เชียงราย

11 อ.พญ.สุกัญญา  ชูคันหอม ประชุมวิชาการครั้งที่ 4 Ramathibodi 
Stem Cell Transplantation 2016

7 – 9
ตุลาคม 2559

เชียงราย

12 ผศ.นพ.ภีม  เอี่ยมประไพ ประชุมวิชาการโครงการเยาวชนสมเด็จ
เจ้าฟ้ามหิดล 2017

28 – 30
มกราคม 2560

กรุงเทพฯ

13 อ.นพ.ปริญญา  สีหไตร ประชุมวิชาการ MGD & Blepharitis 
treatment options

16 ธันวาคม 
2560

ขอนแก่น
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ที่ ชื่อ - สกุล หัวข้อเรื่อง วัน/เดือน/ปี สถานที่

14 ผศ.นพ.เทพอุทิศ  กั้วสิทธิ์ ประชุมวิชาการพยาธิวิทยาแห่งชาติ 
ครั้งที่ 28” Pathology Practice in 
Thailand 4.0”

21 - 24 
กุมภาพันธ์ 2560

กรุงเทพฯ

15 อ.พญ.เถามณี  รวยสูงเนิน ประชุมวิชาการพยาธิวิทยาแห่งชาติ 
ครั้งที่ 28” Pathology Practice in 
Thailand 4.0”

21 - 25 
กุมภาพันธ์ 2560

กรุงเทพฯ

16 อ.พญ.วรวรรณ  คลังบุญครอง ประชุมวิชาการประจ�าปี ครั้งที่1/2560 
เรื่อง “The Mass : From Head to Toe” 
สมาคมอัลตร้าซาวด์ทางการแพทย์แห่ง
ประเทศไทย

22 - 24 
กุมภาพันธ์ 2560

กรุงเทพฯ

17 อ.นพ.อภิวุฒิ  ชมภูนุชประภา ประชุมวิชาการ Orthopaedic Review 
Course 2017

4 – 6
กุมภาพันธ์ 2560

กรุงเทพฯ

18 อ.นพ.วศิน  เบญจมปริญญากุล ประชุมวิชาการประจ�าปี 2560 Clinical 
practic in vascular Surgery

6 – 9
มีนาคม 2560

กรุงเทพฯ

19 อ.นพ.ภูรินทร์  สุจิระกุล ประชุมวิชาการประจ�าปีครั้งที่ 1/2560 
ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิก 
แพทย์แห่งประเทศไทย

25 - 28 เมษายน 
2560

ชลบุรี

20 อ.นพ.วศิน  เบญจมปริญญากุล ประชุมวิชาการ dialysis Access Synergy 28 มีนาคม – 
2 เมษายน 2560

กรุงเทพฯ

21 อ.นพ.ปริญญา  สีหไตร ประชุมวิชาการ Cataract day 2017 Rise 
of the machines

26 - 29 
มีนาคม2560

กรุงเทพฯ

22 อ.นพ.วศิน เบญจมปริญญากูล ประชุมวิชาการ Dialysis Access Synergy 28 มีนาคม – 
3 เมษายน 2560

ประเทศสิงค์โปร

23 อ.นพ.วศิน เบญจมปริญญากูล ประชุมวิชาการประจ�าปี Pre-Congress 
Conference of The 42nd RCST Annual 
Meeting “Update in Advanced & 
Practical Management of Diabetic   
Foot Ulcer

5 – 6
กรกฎาคม 2560

กรุงเทพฯ

24 อ.พญ.สุกัญญา  ชูคันหอม ประชุมวิชาการกลางปีครั้งที่ 51 
“hot seat” Cases in Hematology

4 - 6
ตุลาคม2560

ปราจีนบุรี

25 อ.นพ.วศิน เบญจมปริญญากูล ประชุมวิชาการ The peripheral 
intervention techniques for lower 
limb recanalization

7 - 10
สิงหาคม 2560

ประเทศญี่ปุ่น

26 อ.เกียรติศักดิ์  ชัยพรม 
อ.จันทนา  ศรีพราว

ประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 13 - 17
มีนาคม 2560

กรุงเทพฯ



057รายงานประจ�าปี 2560คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่ ชื่อ - สกุล หัวข้อเรื่อง วัน/เดือน/ปี สถานที่

27 อ.ดร.นันทวรรณ  ทิพยเนตร ประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉิน เสนอ
ผลงาน TEDxEMS Research สกัดวิจัยสู่
การใช้ประโยชน์ 

28 - 31
มีนาคม 2560

นนทบุรี

28 อ.จันทนา  ศรีพราว 
อ.เกียรติศักดิ์  ชัยพรม 
อ.วชิร  ชนะบุตร 
นายนิติธร  ปักษา 
นายบุญโฮม  วงหาแทน

ประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉิน
ระดับชาติ

28 – 31
มีนาคม 2560

นนทบุรี

29 นางสาวเปรมสุดา  จันทพิมพ์ 
นายเชาวกฤต  ศรีชื่น

ประชุมวิชาการประจ�าปีเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 13 - 17
มีนาคม 2559

กรุงเทพฯ

30 นางสาวจุฬาภรณ์  กันทะวิทย์ 
นางสาวกาญจนา วะทา 
นางสาวสายฝน อาระลา 
นายศ�กดิ์ดาวัฒน์ อุปมัย 
นายอธิพงศ์ พิมพ์ดี 
นายวิสุทธิ์ มัชปาโต 
นางสาวจันทร์สุดา อุปแสน 
อ.วัลภา พรศรีสุราช

ประชุมวิชาการ 
Northeast Regional HA Forum 
ครั้งที่ 14

18 - 19 
กรกฎาคม 2560

ขอนแก่น

31 อ.พญ.กฤติญดา กฤติวัฒนพงษ์ เข้าร่วมประชุมวิชาการ 
clincal practices in pediatric 2017

5 – 8
กันยายน 2560

กรุงเทพฯ

32 นางสาวปิยกาญจน์ ภารแผ้ว 
นายพชร สีดามาตร์ 
นางสาวเพียงขวัญ สุนสิน

ประชุมวิชาการแพทยศาสตร์ศึกษา 15 - 20
พฤษภาคม

2560

กรุงเทพฯ

33 อ.นพ.สรรญชัย  สมบัติไหมไทย น�าเสนอผลงานทางวิชาการสาขาตจวิทยา 22 - 24
มีนาคม 2560

กรุงเทพฯ

34 ผศ.ดร.พญ.ศิรินาถ  ตงศิริ น�าเสนอผลงานวิจัยทบทวนวรรณกรรม 21 - 23
มิถุนายน 2560

นนทบุรี

35 อ.ดร.นันทวรรณ  ทิพยเนตร น�าเสนอผลงานวิจัย 
The 4th International Conference on 
Education (ICE2017)

2 - 5
มิถุนายน 2560

นครปฐม

36 ผศ.ดร.วรัญญา  จตุพรประเสริฐ น�าเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ 
9th Annual Conference of Northeastern 
Pharmacy Research 2017

10 - 12
มีนาคม 2560

อุบลราชธานี
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ที่ ชื่อ - สกุล หัวข้อเรื่อง วัน/เดือน/ปี สถานที่

37 นางจิราพร  สิทธิถาวร ประชุม Tropical Parasitology Confer-
ence และน�าเสนอผลงานวิจัย ณ 
ประเทศอินเดีย

5 – 9
กันยายน 2560

ประเทศอินเดีย

38 อ.อดิสรณ์  คงค�า 
อ.จิตรลดา คงค�า

น�าเสนอผลงานทางวิชาการ 29 สิงหาคม –
2 กันยายน 2560

นนทบุรี

39 อ.พญ.อลิตา  สมบัติไหมไทย น�าเสนอผลงานทางวิชาการสาขาจิตวิทยา 22 – 24
มีนาคม 2560

กรุงเทพฯ

40 อ.ดร.นันทวรรณ  ทิพยเนตร 
อ.วชิร  ชนะบุตร

ประชุมการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
ด้านการน�าเสนอผลงานวิชาการและ
การตีพิมพ์

5 – 8
มีนาคม 2560

กรุงเทพฯ

41 อ.ดร.นันทวรรณ ทิพยเนตร 
อ.ชลลดา ทอนเสาร์ 
นายไมตรี ทอนเสาร์

น�าเสนอผลงานวิจัย 19 - 21 
กรกฎาคม 2560

พิษณุโลก

42 ผศ.ดร.เบญจพร บุราณรัตน์ ประชุมวิชาการ The1st International 
Conference on Natural Medicine: 
Form Local Wisdom to International 
Research

4 สิงหาคม 2560 กรุงเทพฯ

บุคลากรที่ศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ

  บุคลากรที่ศึกษาดูงาน ภายในประเทศ  

ที่ หัวข้อเรื่อง รายชื่อบุคลากร วัน/เดือน/ปี สถานที่

1 ประชุมการด�าเนินงานเพื่อสร้างความร่วมมือและ
พัฒนาเครือข่ายงานด้านวิชาการ งานวิจัย 

รศ.ดร.ปราโมทย์ ทองกระจาย 18 – 23
ธันวาคม 2559

สงขลา

2 ประชุม ความท้าทายและโอกาสของอุดมศึกษา
กับการพัฒนาวิสาหกิจวัฒนธรรม

รศ.ดร.ปราโมทย์ ทองกระจาย 21 – 23
กันยายน 2560

กรุงเทพฯ

3 ประชุมการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ผศ.ดร.พิศมัย  หอมจ�าปา 22 - 28 
กรกฎาคม 2560

พะเยา

4 อบรม EduTect Tomorrow by LannaCom ผศ.นพ.รัฐ  สอนสุภาพ 2 - 4
กรกฎาคม 2560

เชียงใหม่

5 สัมมนาคณะกรรมการการตรวจสอบประจ�า
สถาบันคณะกรรมการก�ากับความเสี่ยงร่วมกับ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย

ผศ.นพ.รัฐ  สอนสุภาพ 31 มกราคม - 2 
กุมภาพันธ์ 2560

เพชรบูรณ์

6 อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Essetail Course for 
Medical Educator (ECME)

อ.พญ.สุกัญญา  ชูคันหอม 22-23 มิถุนายน 
2560

กรุงเทพ

7 อบรมหลักสูตร Exploratory Course for Medical 
Education 

อ.พญ.จริยา  จิรานุกูล 12-16 
พฤศจิกายน 2559

ตรัง
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ที่ หัวข้อเรื่อง รายชื่อบุคลากร วัน/เดือน/ปี สถานที่

8 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสอนจริยธรรม
นิสิตนักศึกษาแพทย์

อ.พญ.จริยา  จิรานุกูล 16-18 ธันวาคม 
2559

อยุธยา

9 อบรมเชิงปฏิบัติการ Exploratory Course in
Medical Education : Assessment Toolbox Part II

อ.พญ.จริยา  จิรานุกูล 24-27 
มกราคม2560

กรุงเทพ

10 อบรม Updated Accreditation Process ผศ.นพ.เทพลักษ์  ศิริธนะวุฒิชัย 23-24
พฤษภาคม2560

กรุงเทพฯ

11 ศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยสุรนารี ศ.เกียรติคุณ พล.ต.หญิงวนิช 
วรรณพฤกษ์

7 กรกฎาคม 2560 นครราชสีมา

12 อบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
การทบทวนแผนกลยุทธ์

ศ.เกียรติคุณ พล.ต.หญิงวนิช 
วรรณพฤกษ์

14-15 
กรกฎาคม2560

ขอนแก่น

13 เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี

ศ.เกียรติคุณ พล.ต.หญิงวนิช 
วรรณพฤกษ์

16 สิงหาคม 2560 นครราชสีมา

14 ดูงานโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ศ.เกียรติคุณ พล.ต.หญิงวนิช 
วรรณพฤกษ์

18 สิงหาคม 2560 กรุงเทพฯ

15 ศึกษาดูงาน การใช้ระบบ HOSxPXE4 ศ.เกียรติคุณ พล.ต.หญิงวนิช 
วรรณพฤกษ์

11 กันยายน 
2560

ชลบุรี

16 อบรม Fundamentad ECP Training อ.ดร.ราณี วงศ์คงเดช 2-5 พฤศจิกายน 
2559

สงขลา

17 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท�า “ชุดความรู้ด้าน
สุขภาพวัยท�างานและเตรียมความพร้อมก่อน
เข้าสู่วัยสูงอายุ” ครั้งที่ 1

ผศ.ดรชูศักดิ์ นิธิเกตุกุล 31 ตุลาคม - 2 
พฤศจิกายน 2559

นนทบุรี

18 ดูงานการเรียนการสอนร่วมกับศึกษางานวิจัย
โรคธาลัสซีเมีย

อ.ดร.ศุภวิตา  แสนศักดิ์ 31 ตุลาคม - 2 
พฤศจิกายน 2560

นครพนม

19 อบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
ริเริ่มลุ่มน�้าโขงตอนล่าง

ผศ.ดรชูศักดิ์ นิธิเกตุกุล 20 - 26 
พฤศจิกายน 2559

กรุงเทพฯ

20 อบรมsmall scaled funding  for Promoting 
TH -UK Link 

อ.ดร.นิรันดร์  อินทรัตน์ 5 พฤษภาคม
2560

ขอนแก่น

21 ประชุมเรื่องก�าจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็ง
ท่อน�้าดี

ผศ.ดร.ชูศักดิ์  นิธิเกตุกุล 2-4 เมษายน 
2560

นนทบุรี

22 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ The Performance 
Excellence Journy’s Practice

อ.ดร.รานี วงศ์คงเดช 16-20 
สิงหาคม2560

กรุงเทพฯ

23 ดูงานภาควิชาปรสิต คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.ชูศักดิ์ นิธิเกตุกุล 8-10 สิงหาคม 
2560

กรุงเทพฯ

24 อบรม Innovation of Cytological diagnosis รศ.อรนุช วุตติวิโรจน์ 
อ.พญ.เถามณี รวยสูงเนิน

15-18 
พฤศจิกายน 2559

อุบลราชธานี

25 อบรมเชิงปฏิบัติการการทบทวนและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

อ.ดร.จงกลนี  ธนาไสย์ 26-28 พ.ย 59 กรุงเทพฯ



060 AnnuAl RepoRt 2017 Faculty of Medicine Mahasarakham University

ที่ หัวข้อเรื่อง รายชื่อบุคลากร วัน/เดือน/ปี สถานที่

26 อบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจวิเคราะห์สารน�้า
ร่างกาย

อ.ดร.จงกลณี  ธนาไสย์ 3-6 กรกฎาคม 
2560

ขอนแก่น

27 ประชุมงานวิจัยโครงการส่งเสริมการวิจัยใน
อุดมศึกษา ครั้งที่ 5 The fifth Higher Education 
Research Promotion Congress (HERP 
CONGRESS V)

ผศ.ดร.เบญจพร  บุราณรัตน์ 2-4 มีนาคม
2560

อุดรธานี

28 อบรมStep by Step to Implementing ผศ.ดร.ดรุณี  พ่วงพรพิทักษ์ 27-29 เมษายน 
2560

กรุงเทพฯ

29 อบรมสถิติและการวางแผนการวิจัยที่ใช้สัตว์ ผศ.ดร.วรัญญา  จตุพรประเสริฐ 22-27 สิงหาคม 
2560

กรุงเทพฯ

30 อบรมสรีรวิทยาและพยาธิวิทยาประจ�าปี 
ครั้งที่ 35

อ.ดร.ลดาชาติ แต่พงษ์โสรัก 2-5 กรกฎาคม 
2560

กรุงเทพฯ

31 อบรมoutcome-based Education ผศ.ดร.ดรุณี  พ่วงพรพิทักษ์ 8-11 มิถุนายน 
2560

กรุงเทพฯ

32 สัมมนาเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์
ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล

รศ.อรนุช วุตติวิโรจน์ 2-8 กรกฎาคม 
2560

กรุงเทพฯ

33 อบรมการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่นวัตกรรม
ทางการพยาบาลในการสร้างเสริมสุขภาพ

อ.ดร.รติกร ชาติชนะยืนยง 16-20 พฤษภาคม 
2560

นครพนม

34 ประชุมเรื่อง Cochrane Thailand Annual 
Conference 2016

อ.ดร.พัชรวรรณ สูจยานนท์ 
นายวนิช ชนะบุตร 
อ.ธิดารัตน์ ขวัญสวัสดิ์ 
นางสาวจุฑารัตน์ ไชยราช 
Miss Souksathaphone 
Chanthamath

31 กรกฎาคม 
2560

ขอนแก่น

35 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ The Performance 
Excellence Journey’s Practical Guide

อ.ดร.รติกร ชาติชนะยืนยง 16-20 สิงหาคม 
2560

กรุงเทพฯ

36 อบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
The Performance Excellence Journey’s 
Practical Guide

รศ.อรนุช  วุตติวิโรจน์ 16-20 สิงหาคม 
2560

กรุงเทพฯ

37 เข้าร่วมประชุม International Conference on 
Herbal and traditional Medicine

อ.ปิยาภรณ์ แสนศิลา 24-28 มกราคม 
2560

กรุงเทพฯ

38 อบรมวิชาการด้านแพทย์แผนไทย “การแพทย์
แผนไทยแบบแผนดั้งเดิม”

อ.อดิสรณ์  คงค�า 10 กุมภาพันธ์ - 7 
พฤษภาคม 2560 
เฉพาะวันเสาร์

กรุงเทพฯ

39 อบรมการดูแลและเทคนิคปฏิบัติกับสัตว์ทดลอง อ.อ�าภา  คนซื่อ 22-24 มีนาคม 
2560

นครปฐม

40 ประชุมเครือข่ายสถาบันการผลิตก�าลังคนด้าน
แพทย์แผนไทยประยุกต์

อ.ปิยาภรณ์  แสนศิลา 25-28 เมษายน 
2560

นครศรีธรรมราช
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ที่ หัวข้อเรื่อง รายชื่อบุคลากร วัน/เดือน/ปี สถานที่

41 อบรมงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติและการ
ประชุมวิชการประจ�าปีการแพทย์แผนไทย

นายศรีอรุณ  โพธิ์เกตุ 
อ.ปิยาภรณ์  แสนศิลา

30 สิงหาคม - 3 
กันยายน 2560

นนทบุรี

42 ประชุมเชิงปฏิบัติการสืบค้นข้อมูลและเวชศาสตร์
เชิงประจักษ์ ส�าหรับงานการแพทย์แผนไทย

อ.ปิยาภรณ์ แสนศิลา 27-28 สิงหาคม 
2560

กรุงเทพฯ

43 ประชุมเชิงปฏิบัติการสืบค้นข้อมูลและเวชศาสตร์
เชิงประจักษ์ ส�าหรับงานการแพทย์แผนไทย

อ.มนตร์ปาจรีย์ ณ ร้อยเอ็ด 27-30 สิงหาคม 
2560

กรุงเทพฯ

44 นวัตกรรมการผลิตและการสร้างตลาดของ
อุตสาหกรรมสมุนไพร

อ.อดิสร คงค�า 
นายศรีอรุณ โพธิ์เกตุ 
น.ส.ศศิรดา พรแก้วกาญจนา

7 กันยายน 2560 ขอนแก่น

45 เข้าร่วมอบรมเรื่องแผลเบาหวานกับการแพทย์
แผนไทย องค์ความรู้ : การบูรณาการและการ
ประยุกต์ใช้

อ.ปิยาภรณ์ แสนศิลา 13-14 กันยายน 
2560

กรุงเทพฯ

46 อบรม basic of cell culture technic อ.ธิดารัตน์ ขวัญสวัสดิ์ 29 กันยายน 
2560

กรุงเทพฯ

47 อบรมหลักสูตร Exploratory Course : Rookie 
Teacher for ECME : Assessment Toolbox 
Part 1 

อ.พญ.จริยา  จิรานุกูล 9-12 ตุลาคม 
2559

กรุงเทพฯ

48 ประชุม Modern surgery and surgical  forum อ.นพ.วศิน  
เบญจมปริญญากุล

23-26 
พฤศจิกายน 2560

เชียงราย

49 ประชุมเชิงปฏิบัติการความก้าวหน้าการขับเคลื่อน
งานพัฒนาเครือข่ายและรูปแบบค้นหาและฟื้นฟู
คนพิการทางการได้ยินในชุมชนต่อเนื่องระยะยาว

ผศ.นพ.ภีม  เอี่ยมประไพ 9-10 พฤศจิกายน 
2560

กรุงเทพฯ

50 ประชุม Basic Siriraj Adult Reconstructive อ.นพ.อภิวุฒิ  ชมภูนุชประภา 18-20 ธันวาคม 
2559

กรุงเทพฯ

51 ประชุม Korat Hand and Reconstructive 
Surgery Day

อ.นพ.อภิวุฒิ  ชมภูนุชประภา 16 ธันวาคม 2559 นครรราชสีมา

52 ประชุม The 4th Siriraj Neuro-ophthalmology 
Conference

อ.พญ.ฐานิตา  หล่อจิตต์เสียง 5-6 ธันวาคม 
2559

กรุงเทพฯ

53 อบรม Hero Vascular access อ.พญ.สุดาวดี  เบญจประยูรศักดิ์ 1-2 ธันวาคม 
2559

กรุงเทพฯ

54 อบรมหลักสูตร Research in Medical 
Education (RIME)

อ.พญ.จริยา  จิรานุกูล 19-22 กุมภาพันธ์ 
2560

พิษณุโลก

55 ประชุม practical solution for perio-Prosth 
cases

ทพ.พิชัย งามวิริยะพงศ์ 26-28 กุมภาพันธ์ 
2560

กรุงเทพฯ

56 อบรมเชิงปฏิบัติการ patient safety training for 
the trainer program

อ.นพ.วิทยา จารพูนผล 8-10 กุมภาพันธ์ 
2560

กรุงเทพฯ
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ที่ หัวข้อเรื่อง รายชื่อบุคลากร วัน/เดือน/ปี สถานที่

57 อบรมAortic Center of Excellence Essential 
Course in PSU Workshop

อ.พญ.สุดาวดี  
เบญจประยูรศักดิ์

27 กุมภาพันธ์ -
3 มีนาคม 2560

สงขลา

58 ประชุมTutorial Course 2017 : Musculoskeletal 
Oncology

อ.นพ.อภิวุฒิ  ชมภูนุชประภา 28-29 
เมษายน2560

กรุงเทพฯ

59 ประชุมProblem Solving in Radiology อ.พญ.วรวรรณ  คลังบุญครอง 22-25 
มีนาคม2560

กรุงเทพฯ

60 อบรมหลักสูตร Essential Course for Medical 
(ECME)

อ.พญ.จริยา  จิรานุกูล 19-22 
มีนาคม2560

กรุงเทพฯ

61 ประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตผลงาน
ทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อ.นพ.สรรญชัย สมบัติไหมไทย 
อ.พญ.อลิตา สมบัติไหมไทย

28-29 
มิถุนายน2560

กรุงเทพฯ

62 อบรมวิชาการระยะสั้นครั้งที่ 31 เรื่อง The 31st 
Ramathibodi Annual Pediatrich Update 2017

อ.พญ.พรรณิพิศ  วงศ์มีฤทธิ์ 14-18 
สิงหาคม2560

กรุงเทพฯ

63 เข้าร่วมประชุม อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร 
Exproratory Course in Medical Education

อ.พญ.สุกัญญา ชูคันหอม 1-4 ตุลาคม 2560 กรุงเทพฯ

64 ดูงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน อ.จันทนา  ศรีพราว 8 พฤศจิกายน 
2559

ขอนแก่น

65 ประชุมก�าจัดพยาธิใบไม้ในตับ ผศ.ดร.ชูศักดิ์  นิธิเกตุกุล 25-27 ธันวาคม 
2559

นนทบุรี

66 อบรมการล�าเลียงผู้ป่วยทางอากาศ อ.เกียรติศักดิ์  ชัยพรม 14-20 พฤษภาคม 
2560

กรุงเทพฯ

67 จัดโครงการพัฒนาชุมชน อ.นพ.ชวลิต  นิลวรางกูร 
ผศ.ดร.พิสมัย  หอมจ�าปา 
ผศ.ดร.ชูศักดิ์ นิธิเกตุกุล 
อ.ดร.ราณี  วงศ์คงเดช 
อ.ดร.นิรันดร์  อินทรัตน์ 
อ.วชิร ชนะบตุร 
นายไชยา  วงมณี 
อ.ปิยาภรณ์  แสนศิลา 
อ.ธิดารัตน์  ขวัญสวัสดิ์ 
อ.พรพิมล  วงศ์สุวรรณ 
อ.วัลลภา  ลีลานันทกุล 
นางสาวพรทิวา  สีดายา

15-23 ธันวาคม 
2559

กาฬสินธุ์

68 ประชุมการด�าเนินงานเพื่อสร้างแนวทางความ
ร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายด้านวิชาการ

อ.ดร.ศุภวิตา  แสนศักดิ์ 
อ.ดร.นันทวรรณ  ทิพยเนตร 
อ.ดร.รติกร  ชาติชนะยืนยง

18-23 ธันวาคม 
2559

สงขลา

69 โครงการสัมมนาเพื่อศักยภาพ ผศ.ดร.ศิรินาถ  ตงศิริ 
อ.พญ.สุกัญญา  ชูคันหอม
นางสาวอาทิตยา  รัตนโรจนากุล 
นางสาวปิยกาญจน์  ภารแผ้ว

14-15 มกราคม 
2560

ขอนแก่น



063รายงานประจ�าปี 2560คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่ หัวข้อเรื่อง รายชื่อบุคลากร วัน/เดือน/ปี สถานที่

70 ดูงานการรักษา
เส้นเลือดแดง
เอออร์ต้าทางสายสวน
หลอดเลือด

อ.พญ.สุดาวดี  เบญจประยูรศักดิ์ นางสาวปภาวรินทร์ เหล่ายนขาม 
นางสาวปิยธิดา  ภูชมศรี

17-21 มกราคม 
2560

สงขลา

71 ประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร

ผศ.นพ.เทพลักษ์  ศิริธนะวุฒิชัย อ.พญ.จริยา  จิรานุกูล 
อ.พญ.วรวรรณ  คลังบุญครอง   อ.ดร.ลดาชาติ  แต่พงษ์โสรัถ 
นางสาวปิยกาญจน์  ภารแผ้ว

15 กุมภาพันธ์ 
2559

ร้อยเอ็ด

72 ติดตามเยี่ยมบัณฑิต ผศ.นพ.เทพอุทิศ  กั้วสิทธิ์  อ.นพ.ธนานันท์ ธเนศวรอนันต์ 
อ.พญ.ฐานิตา  หล่อจิตต์เสียง อ.ปิยะพงษ์ ยัพราษฎร์ 
อ.อ�าภา  คนซื่อ นางสาวอาทิตยา รัตนโรจนากุล 
นายวัชระ รู้ยืนยงค์

15 มีนาคม 
2560

ร้อยเอ็ด

73 ติดตามเยี่ยมบัณฑิต อ.พญ.ศุภวดี  วงษ์นิจศีล       อ.พญ.สุดาวดี  เบญจประยูรศักดิ์ 
อ.ดร.นันทวรรณ  ทิพยเนตร อ.ปิยาภรณ์  แสนศิลา 
อ.พรพิมล  วงศ์วสุวรรณ นายกฤตยชญ์  ไชยค�าภา 
นางปริยากร  ปุราถานัง

16 – 17 มีนาคม 
2560

สกลนคร

74 ศึกษาดูงานด้านแผน
ธุรกิจ

ศ.เกียรติคุณ พล.ต.หญิงวนิช  วรรณพฤกษ์
ผศ.นพ.รัฐ สอนสุภาพ นางลัดดาภรณ์ เชื้อในเขา 
นางสาวอุราภรณ์ ยาตรา นางสาวจิระกรณ์ พูนน้อย 
นางสาวสุนันทา เนตะค�า นางสาวสุกัญญา ครุฑไชยันต์ 
นางสาวศิวพร อังคะแสน นางสาววงเดือน วงษ์ส�าราญ 
ยานทินกร วิรุณพัฒน์ นายวรวิทย์ แสรผาลา 
นายสมพงษ์ แต้มสี นายปิยะณัฐ สุยังกูล

7 กรกฎาคม 
2560

นครราชสีมา

75 เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพพิธี
บ�าเพ็ญพระราชกุศล
สวดพระอภิธรรม และ
เข้าถวายสักการะ
พระบรมศพพระบาท
สมเด็จพระปรมินทร-
มหาภูมิพลอดุลยเดช

ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ พลตรีหญิงแพทย์หญิงวณิช วรรณพฤกษ์ 
ผศ.นพ.รัฐ สอนสุภาพ รศ.ดร.ปราโมทย์ ทองกระจาย 
ผศ.ดร.พญ.ศิรินาถ ตงศิริ อ.นพ.วิทยา จารุพูนผล 
อ.ศิริพร รองหานาม อ.นพ.สรรญชัย สมบัติไหมไทย 
อ.พญ.อลิตา สมบัติไหมไทย นางลัดดาภรณ์ เชื่อในเขา 
อ.พญ.สุกัญญา ชูคันหอม อ.ดร.นันทวรรณ ทิพยเนตร 
นางสาวปิยาภรณ์ แสนศิลา อ.ดร.พัชรวรรณ สูจยานนท์ 
นางสาวอัญชลี สินธุมา น.ส.พรทิวา สีดายา 
น.ส.สุธารัตน์ พินธะ นางนุชจรีย์ บัวขาว 
น.ส.ปิยวรรณ สุวรรณเกษม น.ส.สายฝน อาระลา 
น.ส.ประทุมพร อนันตวุฒิ นายวรวิทย์ แสนผาลา 
น.ส.อาทิตยา รัตนโรจนากุล นายรัฐพล สุกพวงแก้ว 
นางปริยากร ปุราถานัง น.ส.บุณฑริกา หวานอารมณ์ 
น.ส.จันทร์สุดา อุปแสน น.ส.น�้าทิพย์ คตภูธร 
น.ส.จุฬาภรณ์ กันทะวิทย์ ว่าที่ร้อยตรีคาวี อัศวภูมิ 
ทน.พญ.เบญจพร แก้วค�าใต้ นายอธิพงศ์ พิมพ์ดี 
นางสิรินธร นิลวรรณาภา นายวิสุทธิ์ มัชปาโต

30 - 31 
พฤษภาคม 2560

กรุงเทพฯ
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ที่ หัวข้อเรื่อง รายชื่อบุคลากร วัน/เดือน/ปี สถานที่

น.ส.วงเดือน วงษ์ส�าราญ น.ส.นิสาชล ดงจารย์ 
น.ส.ประทุมทิพญ์ ปริเทศาโน น.ส.จันทนา ศรีพราว 
น.ส.ธิดารัตน์ ชวัญสวัสดิ์ อ.ดร.นิรันดร์ อินทรัตน์ 
นายพงษ์พัฒน์ นรินยา นายธวัชชัย ภูเพ็งใจ 
นายชัยวัฒน์ พาระพง นายพาโชค น้อมสูงเนิน 
นายศุภลักษณ์ สังกะชาติ

76 เข้าร่วมโครงการบูรณา
การการจัดการเรียน
การสอนจากทฤษฎี
สู่ปฏิบัติ

ผศ.นพ.เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชัย ผศ.ดร.พญ.ศิรินาถ ตงศิริ 
ผศ.นพ.ภีม เอี่ยมประไพ อ.พญ.สุกัญญา ชูคันทอง 
อ.พญ.จริยา จิรานุกูล นางสาวอาทิตยา รัตนโรจนากุล 
น.ส.ปิยกาญจน์ ภารแผ้ว ผศ.ดร.ต้องจิตร ถันชมนาง 
อ.ดร.ดรุณี วงศ์คงเดช อ.ดร.นิรันดร์ อินทรัตน์ 
อ.ดร.นันทวรรณ ทิพยเนตร อ.ปิยาภรณ์ แสนศิลา 
อ.พรพิมล วงศ์สุวรรณ อ.ธิดารัตน์ ขวัญสวัสดิ์ 
อ.วนิช ชนะบุตร อ.นพ.ชวลิต นิลวรางกูร 
นายสหชาติ ศักดาค�า นางสาวพชรมน พรหมศวร

18 - 20
มิถุนายน 2560

บุรีรัมย์

77 ศึกษาดูงานการใช้ระบบ 
HOSxPxE4 

ผศ.นพ.รัฐ สอนสุภาพ  นางลัดดาวัลย์ เชื้อในเขา 
นางสาวน�้าทิพย์ คตภูธร  นางสาววศินี บุญหล้า 
นางสาวเบญจพร แก้วค�าใต้  นายวรวิทย์ แสนผาลา 
นายสมพงษ์ แต้มสี  นางสาวผกามาศ ด่านประดิษฐ์ 
พนักงานขับรถ

10-16
กันยายน 2560

ม.บูรพา

78 ประชุมthe thai real 
phamacist group  
Clinic meeting 2016

นางสาวฐิตวดี  ประดับค�า 27 กันยายน -
1 ตุลาคม

2559

กรุงเทพฯ

79 อบรมหลักการปฏิบัติใน
การท�าเครื่องมือและ
อุปกรณ์การแพทย์
ปราศจากเชื้อ

นางสาวศิริลักษณ์  อรรคแสง 
นางสาวนารา  กุยไขพัน

7-11
พฤศจิกายน

2559

ขอนแก่น

80 เข้าร่วมมหกรรม
คุณภาพมาตราฐานห้อง
ปฏิบัติการระดับชาติ

นางสาวศศิธร ภูชมชื่น 29 ตุลาคม -
1 พฤศจิกายน

2559

นนทบุรี

81 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับ
เคลื่อนเครือข่ายพัฒนา
คลินิก NCD คุณภาพ

นางสาวนิสาชล  ดงจารย์ 11-14 ตุลาคม 
2559

นครราชสีมา

82 การแพทย์ฉุกเฉินเพื่อ
การพัฒนาต่อเนื่องใน
ระดับจังหวัด

นายวรวิทย์ แสนผาลา 14 ตุลาคม 2559 ขอนแก่น



065รายงานประจ�าปี 2560คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่ หัวข้อเรื่อง รายชื่อบุคลากร วัน/เดือน/ปี สถานที่

83 อบรมการทบทวนแผน
กลยุทธ์คณะ
แพทยศาสตร์

ผศ.นพ.เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชัย ผศ.ดร.พญ.ศิรินาถ ตงศิริ 
ผศ.ดร.ดรุณี พ่วงพรพิทักษ์ อ.ดร.ลดาชาติ แต่พงษ์โสรัถ 
อ.ดร.สุทธิวรรณ ธรรมวัตร รศ.ดร.ชัยสิทธิ์ สิทธิเวช 
อ.นพ.สรรญชัย สมบัติไหมไทย อ.ปิยาภรณ์ แสนศิลา 
อ.นันทวรรณ ทิพยเนตร รศ.ดร.ปราโมทย์ ทองกระจาย 
อ.นพ.วิทยา จารุพูนผล นางศิริพร รองหานาม 
นางลัดดาภรณ์ เชื้อในเขา ผศ.ดร.ต้องจิตร ถันชมนาง 
อ.ดร.คัมภีร์พร บุญหล่อ อ.พญ.จริยา จิรานุกุล 
นางสาวอุราภรณ์ ยาตรา นางสาวสุกัญญา ครุฑไชยันต์ 
ด.ต.ชาตรี ไตรยขันธ์ นางสาวมะลิ นารินนท์ 
นางสาววิไลวรรณ หลวงจิตต์ นางสาวบุณฑริกา หวานอารมณ์ 
นายกฤตตยญ์ ไชยค�าภา นางสาวปิยวรรณ สุวรรณเกษม 
นางสาวนุชจรีย์ บัวขาว นางสาวอาทิตยา รัตนโรจนกุล 
นายธนาทร อารยวริต นางสาวอัญชลี สินธุมา 
นางสาวพิสินี จะระคร อ.พญ.ศุภวดี วงศ์นิจศิล 
นางปาลิตา พูลเพิ่ม นางสาวจุฬาภรณ์ กันทะวิทย์ 
นางจีราภรณ์ เรียงอิศราง นางเบญจพร แก้วค�าใต้ 
นายวรวิทย์ แสนผาลา นายอธิพงศ์ พิมพ์ดี 
นางสิรินธร นิลวรรณาภา นายวิสุทธิ์ มัชปาโต 
น.ส.พนิดา อุตวัฒน์ น.ส.วงเดือน วงษ์ส�าราญ 
น.ส.นงนุช วีระวงค์ น.ส.ปาริชาต ดอนบรรจง 
น.ส.น�้าทิพย์ คตภูธร น.ส.ลภณพร โกมินทร์ 
นางสาวจิระกรณ์ พูนน้อย นางสาววิชญาดา ภักดีบุตร 
นางสาวสุนันทา เนตะค�า รศ.ดร.นวลทิพย์ กมลวารินทร์ 

13-15
กรกฎาคม 2560

ขอนแก่น

84 ศึกษาดูงานด้านการ
ตรวจประเมินลักษณะ
บุคลิกภาพ

นางสาวธาณัฐดา สิริโสนแก้ว 24 ตุลาคม 2559 
ถึงวันที่ 30 

มกราคม 2559

มหาสารคาม

85 การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรห้องปฏิบัติการ
เอดส์ วัณโรค และโรค
ติดต่อทางเพศสัมพันธ์

นางสาวเบญจมาศ อรุณพาส 26 ตุลาคม
2559

ขอนแก่น

86 การอบรมโรคเรื้อน
ส�าหรับผู้รับผิดชอบงาน
โรคเรื้อน

นางสาวสายฝน อาระลา 2-4 พฤศจิกายน 
2559

นครราชสีมา

87 อบรมการพัฒนา
ผู้ตรวจเยื่ยมตรวจ
คุณภาพบริการการ
พยาบาล

นางปาลิตา  พูลเพิ่ม นางสิรินธร  นิลวรรณาภา
นางสาวน�้าทิพย์  คตภูธร นางสาวพนิดา  อุตวัฒน์
นางปาริชาต  ดอนบรรจง นายธวัชชัย  ภูเพ็งใจ

20-23 
พฤศจิกายน 

2559

กรุงเทพฯ

88 ประชุม ACS Forum 
2016

นางสาวรุ้งฤดี ค�าสุดที นางสาวลัดดาวัลย์  ขูลิลัง
นางสาวเปรมสุดา จันทพิมพ์ นางสาววิชุตา  นินนันท์
นพ.ธนานันท์ ธเนศวรอนันท

18 พฤศจิกายน 
2559

ขอนแก่น
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ที่ หัวข้อเรื่อง รายชื่อบุคลากร วัน/เดือน/ปี สถานที่

89 อบรมเชิงปฏิบัติการ
ผู้รับผิดชอบงานวัณโรค

นางสาวนฤมล  ธีรวัฒนกร 23-25 
พฤศจิกายน 

2559

ขอนแก่น

90 ประชุมจักษุสาธารณสุข นางสุภัทรา  รักษาพันธ์ นางปิติพร เบญจจินดา 6-9 พฤศจิกายน 
2559

กรุงเทพฯ

91 ประชุมการพยาบาล
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมอง

นางสาวฌายินี  โยธะการี นางสาวช่อชมพู่  ไวสาหลง
นางปิติพร เบญจจินดา

21-25 
พฤศจิกายน 

2559

ร้อยเอ็ด

92 อบรมผู้จัดการการดูแล
ผู้สูงอายุ

นางสาวณิชานันท์  จุติรักษ์ 21-25 
พฤศจิกายน 2559

ขอนแก่น

93 อบรมเชิงปฏิบัติการ
ผู้รับผิดชอบงานวัณโรค

นางสาวนฤมล  ธีรวัฒนกร 23-25
พฤศจิกายน 2559

ขอนแก่น

94 การจัดเก็บข้อมูลการติด
เชื้อในโรงพยาบาล

นางปาริชาต  ดอนบรรจง 15-17 ธันวาคม 
2559

นนทบุรี

95 สัมมนา Govern your 
Enterprise Data 
Securely. Does your 
data mobility secure?

นายวรวิทย์  แสนผาลา 8 ธันวาคม
2559

ขอนแก่น

96 ประชุมเชิงปฏบัติการ
พัฒนาทีมตระหนักรู้
สถานการณ์และการ
พยากรณ์โรค

นางสาวสายฝน  อาระลา 25-28 ธันวาคม 
2559

เลย

97 อบรมเทคนิคการดูแล
ผู้ป่วยหัวใจและ
หลอดเลือด

นางสาวสุดารัตน์  หีบแก้ว 
นางสาววรรภา  ศรีโททุม

24 มกราคม
2559

ขอนแก่น

98 อบรมหลักสูตร Delphi 
XE 

นายวรวิทย์  แสนผาลา 
นายสมพงษ์  แต้มสี

20-22 มกราคม 
2559

เลย

99 อบรม sysmex 
scientific Seminar

นางเบญจพร  แก้วค�าใต้ 19-20 มกราคม 
2559

กรุงเทพฯ

100 ประชุมบทบาทของรังสี
เทคนิคกับการบริหาร
ความเสี่ยงในงาน
รังสีวิทยา

นางสาวนุชิดา  ไสยาศรี 8-12
กุมภาพันธ์

2560

เชียงใหม่

101 ประชุม 18th HA 
National forum

อ.นพ.สรรญชัย  สมบัติไหมไทย อ.นพ.อยุทธ์  จินตรักษ์ 
อ.พญ.ศุภวดี  วงศ์นิจศีล นายวรวิทย์  แสนผาลา 
นางปาริชาต  ดอนบรรจง นางปาลิตา  พูลเพิ่ม 
นางสาวฐิตวดี  ประดับค�า นางสาวน�้าทิพย์  คตภูธร 
นางสาวพนิดา  อุตวัฒน์ นางสาววิชุตา  นินนันท์ 
นายดิเรก  จันทะโสม

13-17
มีนาคม 2559

นนทบุรี
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ที่ หัวข้อเรื่อง รายชื่อบุคลากร วัน/เดือน/ปี สถานที่

102 อบรมหลักสูตร HA 602 นางสาวพนิดา  อุตวัฒน์ อ.พญ.ศุภวดี  วงศ์นิจศีล 
นางปาริชาต  ดอนบรรจง นางสาวจุฬาภรณ์  กัณทะวิทย์ 
นางสาวน�้าทิพย์  คตภูธร

25-28
เมษายน 2560

กรุงเทพฯ

103 ประชุม Chulalongkorn 
eye imaging conferene

นางสาวสุภัทรา  รักษาพันธ์ นางสาวนุจรีวรรณ  จ�าปาลา 16-17
กุมภาพันธ์ 2560

กรุงเทพฯ

104 อบรมโปรแกรมตรวจ
สอบเวชระเบียน EMA

นางจีราภรณ์  เรียงอิศราง 23 กุมภาพันธ์ 
2560

ขอนแก่น

105 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ศูนย์ปฏิบัติการ
ภาวะฉุกเฉิน

นางสาวสุภาวดี  วรรณภักดิ์ 6 มีนาคม 2560 ขอนแก่น

106 สัมมนาเทคนิคการ
เจรจาขอบริจาคดวงตา

นายชยณัฐ  รัตนสวนจิก นายอภินันท์  โคตรงาม 19-26
มีนาคม 2560

กรุงเทพฯ

107 อบรมฟื้นฟูความรู้ 
อสม.

นางสาวลภณพร  โกมินทร์ นางสาวรัตนา  พรมบุตร 6-7
มีนาคม 2560

ประจวบ
คีรีขันธ์

108 อบรมหลักสูตรการ
รักษาพยาบาลผู้ป่วย
วิกฤตในห้องฉุกเฉิน

นางสาวจิรวรรณ  ปาปะเข 8-10
มีนาคม 2560

ขอนแก่น

109 อบรม Trauma and 
Critical Care for nurse

นางสาวพิมพิมาน  แหล่งสท้าน 22-24
มีนาคม 2560

ขอนแก่น

110 อบรมหลักสูตร HA604 
การพัฒนาระบบความ
มั่นคง

นายวรวิทย์ แสนผาลา นายสมพงษ์ แต้มสี 15-16
มิถุนายน 2560

กรุงเทพฯ

111 ประชุมการใช้โปรแกรม
บริหารลูกหนี้โรง
พยาบาล

นางผกามาศ  ด่านประดิษฐ์ นายขวัญเมือง  แวงเลิศ 
นางสาวสุกัญญา  ครุฑไชยันต์ นางสมพงษ์  แต้มสี 
นายวีระศักดิ์  เนอกศักดิ์

11-13
มีนาคม
2560

มหาสารคาม

112 ประชุมความรู้ความ
เข้าใจการจ่ายเงิน
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ

นางสาววงเดือน  วงษ์ส�าราญ นางสาวศิวพร  อังคะแสน 10 มีนาคม 2560 ขอนแก่น

113 อบรมฟื้นฟูศักยภาพ
บุคลากรทีม MCATT

นางสาวธาณัฐดา  สิริโสนแก้ว นางสาวฌายินี  โยธะการี 17 มีนาคม 2560 ขอนแก่น

114 อบรม HA001 พื้นฐาน
ส�าหรับการพัฒนา
คุณภาพ

นางสาววัลภา  พรศรีสุราช นางสาววงเดือน  วงษ์ส�าราญ 
นางสาววฤดี  พูนทรัพย์ นายวิสุทธิ์  มัชปาโต 
นางวชิระ  ชนะบุตร

3-4 
เมษายน 2560

ขอนแก่น

115 อบรมการพยาบาลผู้ป่วย
ที่ได้รับยาเคมีบ�าบัด

นางสาวภูมรินทร์ ภูวชินพงศ์ 21 พฤษภาคม -
2 มิถุนายน 2560

กรุงเทพฯ

116 อบรมหลักสูตร HA502 
แนวคิด LEAN

นายวรวิทย์  แสนผาลา อ.นพ.สรรญชัย  สมบัติไหมไทย 
อ.ทพ.พิชัย  งามวิริยะพงศ์

20-23
มิถุนายน 2560

กรุงเทพฯ
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ที่ หัวข้อเรื่อง รายชื่อบุคลากร วัน/เดือน/ปี สถานที่

117 ประชุมแนวทางการตรวจรักษาและ
ป้องกัน HIV

นายวีรศักดิ์  เอนกศักดิ์ 
อ.พญ.ศุภวดี วงศ์นิจศีล 
ภญ.เรืองรัตน์ ศรีสุนทร

29-30 มีนาคม 2560 ขอนแก่น

118 ประชุม Treds in Infections Disease 
Pharmacotherapy

นางสวอมรรัตน์ ปะติเก 28 พฤษภาคม - 3 
มีนาคม 2560

กรุงเทพฯ

119 อบรม Principle and Practice in 
Chemotherapy

นางสาววรีพร  ตั้งกุลบริบูรณ์ 
นางสาวภูมรินทร์ ภูวชินพงศ์

27-30 เมษายน
2560

กรุงเทพฯ

120 อบรมการพัฒนาการแพทย์ดั้งเดิมและ
การแพทย์ทางเลือก

นางสาวนงนุช  วีระวงศ์ 
นางสวาจิราภรณ์  โสดาจันทร์ 
นางสวพรทิวา  สีดายา

26-27 เมษายน
2560

กรุงเทพฯ

121 อบรมการพัฒนาการป้องกันและควบคุม
การติดเชื้อ

นางสาววิชุตา  นินนันท์ 
นางสาวศุภลักษณ์ ธุระท�า

14-27 พฤษภาคม 
2560

อุดรธานี

122 การดูแลผู้ป่วยเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง

นางสาวนิสาชล ดงจารย์ 
นางสิรินธร  นิลวรรณาภา 
นางวัลภา ไตรทิพย์ 
นายวิสุทธิ์  มัชปาโต 
นายดิเรก จันทะโสม

27-28 เมษายน
2560

ขอนแก่น

123 อบรมหลักสูตร HA305 พัฒนาคุณภาพ นางพนิดา  อุตวัฒน์ 
นางสุวันเพ็ญ  สีแสง 
นางจีราภรณ์  เรียงอิศราง 
นางสาวอุราภรณ์ ยาตรา 
นางนุชจรีย์ บัวขาว 
นางแสงดาว พาจันลา 
นายธวัชชัย ภูเพ็งใจ

8-12 สิงหาคม
2560

กรุงเทพฯ

124 ประชุมTrainning on cytotoxic 
intravenuas

นางสาววรรณิศา  อุทัยชัย 18-24 มิถุนายน 
2560

กรุงเทพฯ

125 อบรมการบริหารเครื่องมือห้องผ่าตัด นางสาวปิยธิดา ภูชมศรี 
นางสาวลัดดาวัลย์ ขูลิลัง

25-26 พฤษภาคม 
2560

ขอนแก่น

126 ประชุม Treament Respones & 
Compliance in CML

นางสาววรีพร  ตั้งกุลบริบูรณ์ 25 พฤษภาคม 2560 ขอนแก่น

127 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากลไก
ธรรมนูญสุขภาพ

นางลภณพร  โกมินทร์ 11 พฤษภาคม 2560 มหาสารคาม

128 ประชุมการใช้ยา PrEP ก่อนสัมผัส
เชื้อ HIV

นายวีระศักดิ์ เนอกศักดิ์ 22-23 พฤษภาคม 
2560

กรุงเทพฯ

129 ประชุมการปฏิบัติงานและติดตามอาการ
ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา

นางสาวเรืองรัตน์ ศรีสุนทร 3-7 กรกฎาคม 2560 กรุงเทพฯ

130 โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดย
เครื่องเอกซเรย์

นางสาวนิสาชล  ดงจารย์ 
อ.พญ.สุดาวดี เบญจประยูรศักดิ์ 
นางสวณิชานันท์ จุติรักษ์ 
นางสาวพรจรินทร์ อินทร์แสง 
นางนภาพร บุตรมาตย์

2 มิถุนายน 2560 มหาสารคาม
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ที่ หัวข้อเรื่อง รายชื่อบุคลากร วัน/เดือน/ปี สถานที่

131 ประชุม RMP TRAINING For IMIDS นางสววรรณิศา อุทัยชัย 2-3 มิถุนายน 2560 กรุงเทพฯ

132 ประชุมการใช้โปรแกรม Real time 
Cohort Monitoring : RTCM

นายวีระศักดิ์ เอนกศักดิ์ 29 มิถุนายน 2560 ขอนแก่น

133 อบรมโครงการผู้สูงอายุ นางสาศศิรดา  พรแก้วกาญจนา 
นางสาววัลลภา ลีลานันทกุล 
นางสาวนงนุช วีระวงค์ 
นางสาววิรา นิลด�า 
นายศรีอรุณ โพธิเกตุ 
อ.จิตรลดา  คงค�า

14 มิถุนายน2560 มหาสารคาม

134 ประชุมแนวทางการจัดการใหม่ในการ
บริบาลทางเภสัชกรรม

นายวสันต์ บึงลี 9-15
กรกฎาคม 2560

เชียงใหม่

135 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวักรรมการ
ด�าเนินงานดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน

นางสาวน�้าทิพย์  คตภูธร 
นางปิติพร เบญจจินดา

23
มิถุนายน 2560

ขอนแก่น

136 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนิเทศติดตาม
ผลการด�าเนินงานด้านการดูแลช่วยเหลือ
เด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการล่าช้า

นายวีระศักดิ์ เอนกศักดิ์ 
นางปิติพร เบญจจินดา

28 มิถุนายน 2560 ขอนแก่น

137 อบรมหลักสูตรการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อการประยุกต์ และพัฒนาองค์กรสู่
การเป็นรัฐบาลดิจิทัล

นายวรวิทย์ แสนผาลา 
นายสมพงษ์ แต้มสี

16-22
กรกฎาคม 2560

นนทบุรี

138 อบรมการพัฒนาพยาบาลผู้จัดการราย
กรณีส�าหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง

นางวฤดี พูลทรัพย์ 12-14
กรกฎาคม 2560

ขอนแก่น

139 ดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปผลการ
ด�าเนินงานสถานพยาบาลในดวงใจใน
โครงการประกันสังคม

นายทินกร วิรุณพัฒน์ 
นางสาวขวัญชนก พรมราษฎร์

19-21 กรกฎาคม 
2560

ชลบุรี

140 อบรมฟื้นฟูวิชาการวิสัญญีวิทยา ส�าหรับ
วิสัญญีพยาบาล

นางสาวลัดดาวัลย์  ขูลิลัง 20-25
สิงหาคม 2560

กรุงเทพฯ

141 แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปผลการด�าเนิน
งานสถานพยาบาลในดวงใจในโครงการ
ประกันสังคม

นางสาวรติพร อุทัยอินทร์ 
นางสาวศิริจันทร์เพ็ญ ดาวศรี

19-21
กรกฎาคม 2560

ชลบุรี

142 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่าย
การดูแลสุขภาพคนพิการทางการได้ยิน

นางสาวกรประภา  ไตรยะวิภาค 3-4 สิงหาคม 2560 กรุงเทพฯ

143 อบรมเทคนิคการตรวจวินิจฉัยโรค นางสาววิรา นิลด�า 
นางสาวขวัญชนก เหมียดนอก

2-5 สิงหาคม 2560 กรุงเทพฯ

144 ประชุมการดูแลผู้ป่วยระหว่างการผ่าตัด
แบบ Endovascular surgery

นางสาวปภาวรินทร์ เหล่ายนขาม 
นางสาวจิราพร มูลสูตร 
นางวาววินยาภรณ์ บุตรมาตย์

31 กรกฎาคม 2560 ขอนแก่น

145 อบรมหลักสูตร Medical Imanging 
Information Administration

นางสาวณัฐธิดา  ดรปัสสา 9-14
สิงหาคม 2560

กรุงเทพฯ

146 อบรมหลักสูตร Ultrasongraphy for 
Technologist

นางสาวนุชิดา  ไสยาศรี 30 สิงหาคม - 3 
กันยายน 2560

กรุงเทพฯ
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ที่ หัวข้อเรื่อง รายชื่อบุคลากร วัน/เดือน/ปี สถานที่

147 อบรมหลักสูตรการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อการประยุกต์ และพัฒนาองค์กรสู่
การเป็นรัฐบาลดิจิทัล

นายวรวิทย์ แสนผาลา 
นายสมพงษ์ แต้มสี

20-25 สิงหาคม 2560 นนทบุรี

148 ฝึกอบรม เรื่อง Advanced Sysmex 
XN-3000Training Course

นางสาวปาจรีวรรณ  โพธิยา 25-27 กันยายน 
2560

กรุงเทพฯ

149 เข้าร่วมประชุมการพัฒนาระบบการเฝ้า
ระวังการฆ่าตัวตาย

ธาณัฐดา ศิริโสนแก้ว 4-5 กันยายน 2560 ขอนแก่น

150 เข้าร่วมประชุมการจัดเก็บรายได้และการ
บริหารจัดการลูกหนี้

นางสาววงเดือน วงส�าราญ 13-15 กันยายน 
2560

นครราชสีมา

151 เข้าร่วมประชุม Samina in CSSD 
concept-Techniques in Surgical 
intrument Reprocessing

นางปาริชาติ ดอนบรรจง 21-23 กันยายน 
2560

กรุงเทพฯ

152 เข้าร่วมอบรมการให้บริการผู้ป่วยใน 
แบบไม่ต้องส�ารองจ่าย

นายทินกร ววิรุณพัฒน์ 
น.ส.วัลภา พรสีสุราช 
น.ส. วิภาวี ทับสีรัก

28-30 กันยายน 
2560

กรุงเทพฯ

153 เข้าร่วมประชุม Multiple Myeloma 
Nurse and Phamacist Education 
Workshop

นางสาววรีพร ตั้งกูลบริบูลย์ 
นางสาววรรณิศา อุทัยชัย

23-24 กันยายน 
2560

กรุงเทพฯ

154 อบรมระบบการแพทย์ฉุกเฉิน นายไมตรี ทอนเสาร์ 8 พฤศจิกายน 2559 ขอนแก่น

155 อบรมการเก็บเชื้อจุลินทรีย์อ้างอิง นางสาวสุจิตรา  ยาหอม 
นางสาวจิตรสุดา กุลวัฒน์

15-17
มีนาคม 2560

กรุงเทพฯ

156 โครงการผ่อนพักตระหนักรู้ สู่สมดุลชีวิต นางสาวอาทิตยา รัตนโรจนากุล 
ผศ.ดร.พญ.ศิรินาถ ตงศิริ 
อ.นพ.อภิวุฒิ ชมพูนุชประภา 
นางสาวดาริการ์ บุญไสย์ 
นายไชยา วงมณี 
นางสาวนรีรัตน์ สุเมผา 
นายพิชิต เกตุวงศา 
นายวิเชียร ทันพรม 
นายธวัชชัย ภูเพ็งใจ

5-6 พฤศจิกายน 
2559

ขอนแก่น

157 อบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลและเทคนิค
ปฏิบัติกับสัตว์ทดลอง

นางสาวอาคีรา  ศรีคุณ 22-24
มีนาคม 2560

กรุงเทพฯ

158 อบรมรุดหน้าเข้าสู่การปฏิบัติการ พ.ร.บ. 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ

นางสาวประทุมพร  อนันตวุฒิ 
นางสาวลักษณา  ทิพย์โสดา

1-4 มีนาคม 2560 ชลบุรี

159 อบรมรุดหน้าเข้าสู่การปฏิบัติการ 
พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
งานพัสดุ

นางลัดดาภรณ์  เชื้อในเขา 1-4 มีนาคม 2561 ชลบุรี

160 อบรมนักบริหารพัสดุ ด.ต.ชาตรี  ไตรยขันธ์ 
นางพรรัชดา  ค�าแสนโคตร 
นางสาวอรนภา  ค�าวันสา

29 มีนาคม -
1 เมษายน 2560

ปทุมธานี
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ที่ หัวข้อเรื่อง รายชื่อบุคลากร วัน/เดือน/ปี สถานที่

161 อบรมหลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้าง นายธนาธร  อารยวริต 
นางลัดดาภรณ์  เชื้อในเขา 
นายไกรอนันต์  สิงสี

14-18 มีนาคม2560 นนทบุรี

162 อบรมการใช้ Sketch up และ Profile 
build

นายธนาธร อารยวริต 
นายปกาศิต  มาหลิน 
นายไกรอนันต์  สิงสี

22-24 มีนาคม2560 ขอนแก่น

163 อบรมการบริหารความเสียงและควบคุม
ภายใน

นายณัฐพล  สุกพวงแก้ว 22-23 มีนาคม2560 ขอนแก่น

164 อบรมหลักสูตรการบริหารจัดการระบบ
สาธารณูปโภค

นายปกาศิต  มาหลิน 
นายภานุวัฒน์  นาคพล 
นายธรรมรักษ์  ชนะศึก

27-28 เมษายน2560 ขอนแก่น

165 อบรมการประกันคุณภาพผลการทดสอบ
ทางจุลชีววิทยา

นางสาวสุจิตรา ยาหอม 30 - 31พฤษภาคม 
2560

กรุงเทพฯ

166 แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
การพัสดุ

นางลัดดาภรณ์  เชื้อในเขา 
ดาบต�ารวจชาตรี ไตรยขันธ์ 
นางพรรัชดา ค�าแสนโคตร 
นางสวประทุมพร อนันตวุฒิ 
นางสาวลักษณา ทิพย์โสดา 
นางจันทราภรณ์  มาลี 
นางสาวอรนภา  ค�าวันสา

19-20พฤษภาคม
2560

ขอนแก่น

167 อบรม Hospital Supply Chian 
Management

ดต.ชาตรี  ไตรยขันธ์ 
นางพรรัชดา  แก้วกัลยา 
นางจันทราภรณ์  มาลี

31 พฤษภาคม - 1 
มิถุนายน 2560

กรุงเทพฯ

168 โครงการเดินป่ารักษาสมุนไพร 
ชมรมรักษ์สมุนไพร

นายวัชระ  รู้ยืนยงค์ 
นายปิยพงษ์  ยัพราษฎร์ 
นางสาวพรพิมล  วงษ์สุวรรณ 
นางสาวสุพัตรา  ขันสาลี

25 มีนาคม 2560 มหาสารคาม

169 อบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะ
ผู้ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์

นางสาวสุจิตรา  ยาหอม 
นางสาวจิตรสุดา  กุลวัฒน์

20-21 กรกฎาคม 
2560

บุรีรัมย์

170 ศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลเจริญกรุง
ประชารัฐและส�านักการแพทย์

นางสาวปิยกาญจน์  ภารแผ้ว  
ผศ.นพ.เทพลักษณ์  ศิริธนวุฒิชัย*  
อ.ดร.นันทวรรณ  ทิพยเนตร  
อ.ดร.ลดาชาติ  แต่พงษ์โสรัถ  
อ.ดร.พัชรวรรณ สูจยานนท์ 
นางลัดดาภรณ์  เชื้อในเขา  
นายวรวิทย์  แสนผาลา  
นางสาวดาริกา  บุญไสย์  
นางสาวปิยกาญจน์  ภารแผ้ว  
นายชัยวัฒน์  ภาระแพง

17-19
สิงหาคม 2560

กรุงเทพฯ



072 AnnuAl RepoRt 2017 Faculty of Medicine Mahasarakham University

 บุคลากรที่ศึกษาดูงานใน ต่างประเทศ

หัวข้อเรื่อง รายชื่อบุคลากร วัน/เดือน/ปี สถานที่

1 อบรม Balochistan Rural Support 
Programme (BRSP)

ผศ.ดร.ชูศักดิ์ นิธิเกตุกุล 2-8 ตุลาคม 2559 ประเทศปากีสถาน

2 ประชุมthe international scientific 
committee  ICAEBM2017

อ.ดร.ศุภวิตา  แสนศักดิ์ 12-17 พฤษภาคม 
2560

ประเทศ
เนเธอร์แลนด์

3 การสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับ
มหาลัย Chung Ang

ผศ.ดร.ชูศักดิ์  นิธิเกตุกุล 6-13 กุมภาพันธ์ 
2560

ประเทศ
เกาหลีใต้

4 อบรม AAACPN Course 2017 อ.นพ.อยุทธ์  จินตรักษ์ 9-15 มกราคม 
2560

ประเทศจีน

5 อบรม International nursing seminar อ.ดร.นันทวรรณ ทิพยเนตร 28-31 มกราคม 
2560

ประเทศอินโดนีเซีย

6 ดูงาน visit prigram on standard and 
quality in ems

อ.ดร.นันทวรรณ ทิพยเนตร 3-14 เมษายน 
2560

ประเทศ
อังกฤษ

7 อบรมทางวิชาการเกี่ยวกับการเลือกและ
ปรับเครื่องช่วยฟังด้วย Application

นางสาวกรประภา ไตรยวิภาค 26-31 พฤษภาคม 
2560

ประเทศ
เกาหลีใต้

เครือข่ายความร่วมมือกับองค์การต่างประเทศ  

วัน/เดือน/ปี ชื่ออาคันตุกะ/สัญชาติ หน่วยงาน ผู้เข้าร่วม งบประมาณ วัตถุประสงค์

3  ตุลาคม 
2560

1. Mr. Siraj-ul-Haq Ghouri
2. Mr. Asif Mehboob Lehri
3. Dr. Sarmad Saeed Khan
4. Mr. Abdul Rehman
5. Mr. Mehboob Ali
6. Ms. Naseema Salam
7. Mr. Mir Hafiz

Balochistan Rural 
Support Programme 
(BRSP), Quetta, 
Balochistan, Pakistan

7 คน 8,550 เข้าศึกษาดูงานระบบ
โรงพยาบาลสุทธาเวช 
คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

9 มกราคม 
2560

อาจารย์ นิสิตจากประเทศญี่ปุ่น 
และสหรัฐอเมริกา

Showa University, 
Japan และ University 
of Tennessee, United 
states of America

7 คน - เข้าศึกษาดูงานระบบ
โรงพยาบาลสุธาเวช และ
งานแพทย์แผนไทยประยุกต์ 
คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

7 มีนาคม 
2560

1. Assoc.Prof. Kaoru Shinoda
2. Assoc.Prof. Miwa Lzuhara
3. Asst.Prof. Natsumi Otogawa
4. Ms. Asuka Sakuma
5. Ms. Shiori Yoshimura

College of Nursing, 
Aichi Medical University 
และ Clinical nurse

5 คน 1,200 บาท เข้าศึกษาดูงานระบบ
โรงพยาบาลสุทธาเวช 
และงานแพทย์แผนไทย
ประยุกต์



073รายงานประจ�าปี 2560คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วัน/เดือน/ปี ชื่ออาคันตุกะ/สัญชาติ หน่วยงาน ผู้เข้าร่วม งบประมาณ วัตถุประสงค์

15 มีนาคม 
2560

1. Diviyasir a/p S. Soundra Rajan
2. Nardyea Rufina a/p
3. Lm En Ru
4. Emily Chung Shin Ni
5. Alvina Kueh Li Wen
6. Amanda Keo Wann Yuin
7. Ng Li Hui
8. Lua Xue Nee
9. Heng Ker Sin

Taylor’s University, 
Malaysia

9 คน - เข้าศึกษาดูงานแพทย์แผน
ไทยประยุกต์ 
คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

16 มีนาคม 
2560

1. Pro.Dr.Francoise Nepveu
2. Ms.Florence Delcher
3. Ms.Sounantha Souvanlasy
4. Mr.Khamla Phonsaylinkham
5. Ms. Phussathaphone      
   Sibounheung
6. Dr. Chanthanom Manithip

Faculty of Pharmacy, 
University of Health 
Sciences, Laos

6 คน - เข้าศึกษาดูงานแพทย์แผน
ไทยประยุกต์ 
คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

13 กันยายน 
2560

1. Doc. Withaya Jarupoonpol
2. Mrs. Mao  Tarvuth
3. Mr. Chhai  Kakada
4. Mr. Suppawat  Noiprasri  
5. Mr. Chan  Dara
6. Mr. Chin  Deth
7. Chantha  Manet
8. Vat  Chhaseanly
9. Chan Socheatey
10. Sok  Chanchhiv
11. Chhay Lyan
12. Phol Vannalin
13. Ly Monlvathana
14. Mom Theanwin
15. Lim Theanwin
16. Seng Leanghak
17. Tha Sreyny

สถานเอกอัครราชทูตไทย 
ณ กรุงพนมเปญ 
ราชอาณาจักรกัมพูชา

17 คน - เข้าศึกษาดูงานระบบ
โรงพยาบาลสุทธาเวช 
คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

30 กรกฎาคม 
– 

12 สิงหาคม 
2560

1. ผศ.นพ.ภีม เอี่ยมประไพ
2. นายกันตภณ  กลีบบัว 
3. นางสาววีกาญจน์  ทองเวียง 
4. นางสาวชุติกานต์  แสงทอง

สมาพันธ์นิสิตนักศึกษา
แพทย์นานาชาติ IFMFA 
International 
ณ สหสาธารณรัฐ
แทนซาเนีย

4 คน 185,842.18  เข้าร่วมประกวดและน�า
เสนอผลงานโครงการ
ส่งเสริมสุขภาพ เพื่อ
ชิงรางวัล Rexcrossley 
Award และเข้าร่วมประชุม 
August Meeting
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รายการข้อมูลความร่วมมือทางวิชาการกับ สถาบันต่างประเทศ

ประเทศ ชื่อสถาบัน/หน่วยงาน วัตถุประสงค์ วันที่ลงนาม วันที่สิ้นสุด

1 สาธารณรัฐ  
 ประชาธิปไตย  
 ประชาชนลาว

University of Health 
Sciences, The Lao 
People’s Democratic 
Republic

เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้าน
วิชาการและการวิจัย การจัดหา
การสนับสนุนด้านการเงินส�าหรับ
การแลกเปลี่ยนอาจารย์ บุคลากร 
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 

22 มิถุนายน
2559

22 มิถุนายน 
2564

2 สหรัฐอเมริกา University of Oregon เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการ
ศึกษาระหว่างคณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
และมหาวิทยาลัยโอเรกอน

25 พฤษภาคม 
2560

25 พฤษภาคม 
2563

3 มาเลเซีย Universiti sains 
Malaysia

เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและ
ความก้าวหน้าของข้อตกลง 
(ในบันทึกข้อตกลง) ระหว่าง
มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์แห่ง
มาเลเซีย และคณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อยู่ใน
กระบวนการ

อยู่ใน
กระบวนการ
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รายการข้อมูลความร่วมมือทางวิชาการ กับ สถาบัน/หน่วยงานภายในประเทศ

ชื่อสถาบัน/หน่วยงาน วัตถุประสงค์ วันที่ลงนาม วันที่สิ้นสุด

1 คณะสาธารณสุขศาสตร์
 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
 อุบลราชธานี

การด�าเนินงานร่วมกันตามพันธกิจ 4 ด้าน คือ 
การเรียนการสอน การบริการวิชาการ การวิจัย และ
การท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ครอบคลุมทั้ง อาจารย์ บุคลกร นิสิต และหน่วยงาน 
โดยผ่านกิจกรรม โครงการ ทางด้านการเรียน
การสอน บริการวิชาการ การวิจัย และกิจกรรมการ
ท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้อง

16 สิงหาคม 
2559

16 สิงหาคม 
2563

2 คณะแพทยศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เพื่อส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง และ
สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยรุ่นใหม่ใน
การสร้างผลงานวิจัย

10 สิงหาคม 
2558

10 สิงหาคม 
2561

3 โรงพยาบาลมหาราช
 นครราชสีมา

เพื่อตอบสนองความต้องการบุคลากรระบบการ
แพทย์ฉุกเฉินระดับประเทศ ให้ส�าเร็จลุล่วงไปได้ 

22 มิถุนายน 
2558

-

4 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด เพื่อผลิตนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ให้เป็น
ไปตามข้อตกลง (ในบันทึกข้อตกลง) ระหว่าง
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  กับคณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

6 กรกฎาคม 
2560

-

5 โรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อผลิตนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ให้เป็น
ไปตามข้อตกลง (ในบันทึกข้อตกลง) ระหว่าง
โรงพยาบาลขอนแก่น  กับ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

5 กรกฎาคม 
2560

-

6 โรงพยาบาลมหาสารคาม เพื่อผลิตนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ให้เป็นไป
ตามข้อตกลง (ในบันทึกข้อตกลง) ระหว่าง
โรงพยาบาลมหาสารคาม  กับ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

18 กรกฎาคม 
2560

-

7 เทศบาลเมืองมหาสารคาม เพื่อจัดบริการและพัฒนาบริการการแพทย์ฉุกเฉินใน
เขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม

18 มิถุนายน 
2555

-

8 มูลนิธิเครือข่ายพัฒนา
 มูลนิธิเครือข่ายพัฒนา
 ศักยภาพผู้น�าการสร้างสุข
 ภาวะ

เพื่อร่วมมือด�าเนินโครงการการฟื้นฟูสมรรถภาพคน
พิการแบบมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐบาล 
ท้องถิ่น ชุมชน และคนพิการ โดยการมีส่วนร่วม
ของเครือข่ายที่ประกอบด้วย ผู้ให้บริการทางการ
แพทย์ การศึกษา องค์กรในชุมชน องค์กรปกครอง       
ส่วนท้องถิ่น และองค์กรคนพิการ

ก�าลัง
ด�าเนินการ

ก�าลัง
ด�าเนินการ
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งบประมาณประจ�าปี 2560

 งบประมาณของคณะแพทยศาสตร์ ปีงบประมาณ  พ.ศ.2560 

ประเภทงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

1. งบประมาณเงินแผ่นดิน 118,235,400.00 54,092,900.00 213,775,000.00

   1.1 งบประมาณแผ่นดิน  (ปกติ) 108,635,400.00 54,092,900.00 213,775,000.00

   1.2 โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม 9,600,000.00 - -

2. งบประมาณเงินรับฝาก 46,697,000.00 49,392,000.00 53,508,000.00

   2.1 โครงการผลิตและพัฒนาศักยภาพและบุคลากร 
  ตามโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง

12,005,000.00 - -

   2.2 โครงการผลิตและพัฒนาศักยภาพและบุคลากร 
  ตามโครงการผลิตแพทย์แห่งประเทศไทย

34,692,000.00 49,392,000.00 53,508,000.00

3.  งบประมาณเงินรายได้  126,460,800.00 160,593,900.00 162,113,200.00

   3.1 ส�านักงานเลขานุการคณะ 13,179,400.00 6,147,400.00 15,477,300.00

   3.2 ระดับปริญญาตรี 10,945,400.00 7,021,300.00 7,021,300.00
        - สาขาวิชาแพทยศาสตร์ 5,039,600.00 3,427,300.00 2,123,500.00
        - สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 4,033,700.00 2,271,500.00 544,800.00
        - สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 1,872,100.00 1,322,500.00 1,453,100.00
   3.3  ระดับปริญญาโท (สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ) 406,500.00 15,600.00 75,000.00
   3.4  ระดับปริญญาเอก  (สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ) 1,617,400.00 1,617,400.00 565,000.00
   3.5  โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ 60,347,700.00 110,132,200.00 128,974,600.00
   3.6  สถานผลิตยาและเวชภัณฑ์ 559,000.00 - -
   3.7  เงินสะสมและงบกลางปี 39,405,400.00 35,660,000.00 10,000,000.00

4. งบประมาณอื่นๆ 18,088,188.67 18,775,712.03 18,222,397.93
   4.1 งบค่าเสื่อม 2,448,388.67 3,135,912.03 3,454,397.93
   4.2  เงินกองทุนคณะแพทยศาสตร์ 5,251,800.00 5,251,800.00 3,008,000.00
   4.3  งบประมาณโครงการกระจายแพทย์ หนึ่งอ�าเภอหนึ่งทุน (ODOD) 10,388,000.00 10,388,000.00 11,760,000.00

รวม 309,481,388.67 282,854,512.03 447,618,597.93
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ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

 ผลการประเมินคุณภาพภายในคณะแพทยศาสตร์

 คณะแพทยศาสตร์ ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  วงรอบการประเมินปีการศึกษา 2559 

(ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2559 - 31 กรกฎาคม 2560) เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม ME 305 ชั้น 3 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง) ต�าบลตลาด อ�าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 

โดยมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ดังนี้

  1.  ผศ.ดร.อัญชลี  ตัตตะวะศาสตร์ ประธานกรรมการ

   สังกัด  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  2. รศ.ดร.พร้อมจิตร  ห่อนบุญเหิม กรรมการ

   สังกัด  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  3.  ผศ.ดร.ชนัตถา  พลอยเลื่อมแสง กรรมการ

   สังกัด  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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สรุปผลการประเมินคุณภาพการภายในรายมาตรฐาน  

ประจ�าปีการศึกษา  2559

องค์ประกอบ / ตัวบ่งชี้

จ�านวนตัวบ่งชี้

ที่ประเมิน

ผลการประเมินรายมาตรฐาน

ผลการประเมิน

ตนเอง

ผลการประเมิน

ของกรรมการ

1. การผลิตบัณฑิต 6 4.25 4.25

 1.1  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 3.45 3.45

 1.2  อาจารย์ประจ�าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 5.00 5.00

 1.3  อาจารย์ประจ�าคณะที่ด�ารงต�าแหน่ง
  ทางวิชาการ

2.04 2.04

 1.4  จ�านวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ�านวน  
  อาจารย์ประจ�า

5.00 5.00

 1.5 การบริการนิสิตระดับปริญญาตรี 5.00 5.00

 1.6 กิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตรี 5.00 5.00

2. การวิจัย 3 5.00 5.00

 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

5.00 5.00

 2.2  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 5.00 5.00

 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ�า
  และนักวิจัย

5.00 5.00

3.  การบริการวิชาการ 1 5.00 4.00

 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 5.00 4.00

4.  การท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 1 5.00 3.00

 4.1 ระบบและกลไกการท�านุบ�ารุงศิลปะ
  และวัฒนธรรม

5.00 3.00

5. การบริหารจัดการ 2 5.00 4.50

 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก�ากับติดตาม  
  ผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน และ  
  เอกลักษณ์ของคณะ

5.00 4.00

 5.2 ระบบก�ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 5.00 5.00

รวม 13 4.65 4.35
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ผลการประเมินการปฏิบัติราชการของคณะแพทยศาสตร์

“
ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
ตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

”

 คณะแพทยศาสตร์  ได้ด�าเนินการจัดท�าค�ารับรอง

การปฏิบัติราชการ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

(ตัง้แต่ 1 ตลุาค 2559  ถงึ  30  กนัยายน  2560)  ปัจจบุนั

ยังไม่ได้รับการประเมินผลการด�าเนินงานจากคณะ

กรรมการ  ซึง่คณะมเีพยีงคะแนนถ่วงน�า้หนกัของผลการ

ด�าเนินงานการประเมินตนเองรอบ 12 เดือนเท่านั้น 

รายละเอียดดังต่อไปนี้

สรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. จ�านวนตัวชี้วัด คะแนนถ่วงน�้าหนัก
ผลการด�าเนินงาน

อยู่ในระดับ

2551 82 4.0908 ดี

2552 56 3.4593 พอใช้

2553 61 3.5496 ดี

2554 56 3.7983 ดี 

2555 57 3.8994 ดี

2556 42 4.1133 ดี

2557 43 4.1427 ดี

2558 35 3.7139 ดี

2559 36 4.6974 ดีมาก

2560 53 4.2992

(คะแนนประเมินตนเอง)

ดีมาก

(คะแนนประเมินตนเอง)

การบริการจัดการความเสี่ยง

 การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุม

ภายใน คณะแพทยศาสตร์ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2560

 คณะแพทยศาสตร์ ได้ด�าเนินงานการบริหาร

จัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน คณะ

แพทยศาสตร์ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ตั้งแต่ 

1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560) ตามนโยบาย

ของมหาวทิยาลยัมหาสารคามทกุประการ ปัจจบุนัยงัไม่

ได้รับการประเมินผลการด�าเนินงานจากคณะกรรมการ

ซึง่มเีพยีงสรปุผลการด�าเนนิงานการบรหิารจดัการความ

เสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2560 รายละเอียดดังต่อไปนี้  

 คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

มีประเด็นความเสี่ยง  ซึ่งเป็นประเด็นความเสี่ยงที่อยู่ใน
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ระดับสูง - ระดับสูงมาก  (ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย)  

ทีค่ณะต้องน�ามาด�าเนนิการจดัท�าแผนบรหิารความเส่ียง

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทั้งสิ้น จ�านวน 5  

ประเด็น ประกอบด้วย

 ●  ประเด็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมาก  

  จ�านวน  -  ประเด็น  

 ● ประเด็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง   

  จ�านวน  5  ประเด็น  ดังนี้

ล�าดับ

ความเสี่ยง
ประเด็นความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์

โอกาส ผลกระทบ
ระดับ

ความรุนแรง

1 ความไม่เข้าใจในระบบการประเมินผลการปฏิบัติ
งานของบุคลากร

2 4 14 5

2 จ�านวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาไม่เป็นไปตาม
แผนการเปิดรับ

3 3 13 1

3 ไม่มีเครือข่ายศิษย์เก่า/ผู้ปกครอง 3 3 13 1

4 การเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยหรือ
นวัตกรรมที่น�าไปใช้ประโยชน์กับชุมชนยังไม่เพียงพอ

3 3 13 2

5 อาจารย์ประจ�าคณะที่ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการไม่
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่สถานศึกษาก�าหนด

3 3 13 5

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ได้ด�าเนินการจัดท�าแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

คณะแพทยศาสตร์  ประจ�าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  และได้ก�าหนดให้มีการก�ากับติดตามการด�าเนินงานตามแผน

การด�าเนินงานบริหารความเสี่ยงฯ ของคณะแพทยศาสตร์  รอบ  6,  รอบ  9  เดือน  และ  รอบ  12  เดือน
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 ทั้งนี้  ผลการด�าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ ของคณะแพทยศาสตร์ พบว่า มีประเด็นความเสี่ยง 

ที่มี ระดับความเสี่ยงลดลง  จ�านวน 2 ประเด็น  และประเด็นความเสี่ยง ที่มี ระดับความเสี่ยงเท่าเดิม จ�านวน 

3 ประเด็น  ดังนี้

ล�าดับ

ความเสี่ยง
ประเด็นความเสี่ยง

ระดับ

ความเสี่ยง

เริ่มต้น

ระดับ

ความเสี่ยง

ณ 

รอบ 12 เดือน

เปรียบเทียบ

ระดับความเสี่ยง

(ก่อน-รอบ 12 เดือน)

ด�าเนินการตามแผนงาน

1 ความไม่เข้าใจในระบบการประเมินผล
การปฏิบัติงานของบุคลากร

14 14 ความเสี่ยงเท่าเดิม

2 จ�านวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
ไม่เป็นไปตามแผนการเปิดรับ

13 13 ความเสี่ยงเท่าเดิม

3 ไม่มีเครือข่ายศิษย์เก่า/ผู้ปกครอง 13 4 ลดลงจนหมดไป

4 การเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จาก
งานวิจัยหรือนวัตกรรมที่น�าไปใช้
ประโยชน์กับชุมชนยังไม่เพียงพอ

13 4 ลดลงจนหมดไป

5 อาจารย์ประจ�าคณะที่ด�ารงต�าแหน่ง
ทางวิชาการไม่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานที่สถานศึกษาก�าหนด

13 13 ความเสี่ยงเท่าเดิม
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1.	พระพทุธกนัทรวชิยัอภสิมยัธรรมนายก	มหาวทิยาลยั

มหาสารคาม	รุ่นที่	3	ครบรอบ	36	ปี	เสด็จเททอง

 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัด
กจิกรรมท�าบญุสัง่จอง พระพทุธกันทรวชิยัอภสิมยัธรรมนายก 
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม รุน่ที ่3 ครบรอบ 36 ปี เสดจ็เททอง 
เพือ่น�าเงนิรายได้ทัง้หมดสร้างหออภิบาลสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาล
สุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งได้
มีพิธีทรงพระสุหร่าย จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 เป็นครั้งสุดท้าย 
ซึ่งเป็นอันเสร็จพิธี  ซึ่งได้จัดท�าขึ้น 3 รายการ คือ
 1. พระพุทธกันทรวิชัย ทองเหลืองรมด�า ขนาด 3 นิ้ว 
ร่วมบูชา องค์ละ 1,500 บาท จ�านวน 500 องค์
 2. พระพุทธกันทรวิชัย ทองเหลืองรมด�า ขนาด 9 นิ้ว 
ร่วมบูชา องค์ละ 9,999 บาท จ�านวน 99 องค์
 3. พระกริง่พระพทุธกนัทรวชิยั ทองเหลอืงรมด�า องค์ละ 
150 บาท จ�านวน 950 องค์
 และมีพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธกันทรวิชัย อภิสมัยธรรม
นายก “รุ่นที่ 3 ครบรอบ 36 ปี เสด็จเททอง”
 1. พิธมีหาพุทธาภเิษกสมโภชพระพทุธกนัทรวชิยัอภสิมยั
ธรรมนายก รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 1 

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559 ณ วัดพระธาตุนาดูน อ�าเภอนาดูน 
จังหวัดมหาสารคาม
 2. พิธีมหาพุทธาภิเษกสมโภชพระพุทธกันทรวิชัย
อภิสมัยธรรมนายก รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 
2559 ณ หอพระพุทธกันทรวิชัย หน้าสถาบันวิจัยศิลปะและ
วัฒนธรรมอีสาน (เขตพื้นที่ในเมือง) อ�าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม
 3. พิธีมหาพุทธาภิเษกสมโภชพระพุทธกันทรวิชัย
อภสิมยัธรรมนายก รุน่ที ่3 ครัง้ที ่3 วนัที ่21 พฤศจกิายน 2559 
ณ วัดพุทธมงคล (วัดพระยืน) ต�าบลคันธารราษฏร์ อ�าเภอ
กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
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2.	กิจกรรมเดิน	-	วิ่งการกุศลเพื่อสุขภาพ	MHK-MSU	

Mini-Half	Marathon	ครั้งที่	2	ชิงถ้วยพระราชทาน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี

 เม่ือวนัที ่18 กมุภาพนัธ์ 2560 ณ บรเิวณหน้าโรงพยาบาล
สุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม             
นายภสูติ สมจติ รองผูว่้าราชการจงัหวดัมหาสารคาม เป็นประธาน
ในพิธีเปิดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศลเพื่อสุขภาพ MHK-MSU               
Mini-Half Marathon ครั้งที่ 2 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีเพือ่ถวายเป็นพระราชกศุลแด่ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และส่งเสริม
การออกก�าลังการให้แก่ประชาชนมีสุขภาพพลานามัย ที่สมบูรณ์ 
แข็งแรง เงินรายได้จากการแข่งขันสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาล 
สทุธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม เพือ่จดัหา
อุปกรณ์ทางการแพทย์

3.	 นิสิตคณะแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	

ชนะเลศิการประกวด	IFMSA–Boot	Camp	2016-2017 

    ระหว่างวันที่	24	–	25	มีนาคม	2560	

	 ณ	คณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ระหว่างวนัที ่24-25 มนีาคม 2560 ณ คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตัวแทนนิสิต คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้แก่ น.ส.ชุติกานต์ แสงทอง, 
น.ส.วีกาญจน์ ทองเวียง และ นายกันตภณ กลีบบัว นิสิต
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 ได้รับรางวัล 
ชนะเลิศการประกวด โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต
นักศึกษาแพทย์ในการจัดท�าโครงการส่งเสริมสุขภาพ 
Thailand’s Health Promotion Project Conference 
ครั้งที่ 4 (Boot Camp 2016 – 2017) ของสมาพันธ์นิสิต
นักศึกษาแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทย International 
Federation of Medical Students Association (IFMSA) 
ภายใต้โครงการวิจัย เรื่อง การส่งเสริมสุขภาพจิตของ 
ผู้ดูแลผู้ป่วยด้วยเทคนิคผ่อนคลายประสาทสัมผัสทั้งหก 
(Promoting care gives’ mental health by using ‘six 
senses innovation’ as a relaxation technique) โดยมี 
อาจารย์แพทย์หญิงจริยา จิรานุกูล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
ซึง่รางวลัทีน่สิติได้รบั คอื โล่ประกาศเกยีรตคิณุ ทัง้นีย้งัเป็น
ตัวแทนนิสิตนักศึกษาแพทย์ประเทศไทยเข้าร่วม โครงการ
ส่งเสรมิสุขภาพในการแข่งขนั Rex crossley ของการประชมุ 
August Meeting 2017 ของสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์
นานาชาติ IFMSA-International ในเดือนกันยายน 2560 
ที่จะถึงนี้
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4.	โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตคณะแพทยศาสตร	์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 ประจ�าปีการศึกษา	

2559	

 เมื่อวันพุธ ที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 08.30 น. 

เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 120 ท่ีนั่ง ชั้น 3 อาคาร 

โรงพยาบาล  สทุธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัย

มหาสารคาม ผศ.นพ.รัฐ สอนสุภาพ ผู้รักษาการคณบดี

คณะแพทยศาสตร์ เป็นประธาน และกล่าวให้โอวาทแก่

นิสิต ที่จะส�าเร็จการศึกษา ในโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต 

คณะแพทยศาสตร์ ประจ�าปีการศึกษา 2559 ผู้เข้าร่วม

โครงการประกอบด้วยนิสิตหลักสูตรแพทยศาสตร

บัณฑิต นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา

ปฏบิตักิารฉกุเฉนิการแพทย์  มวีตัถปุระสงค์เพือ่ปลกูฝัง

คณุธรรม จรยิธรรม สร้างจิตส�านกึท่ีด ีเตรยีมความพร้อม

และเป็นแนวทางให้นิสิตสามารถวางแผนในการ

ประกอบอาชีพได้ตรงตามวิชาชีพ รวมทั้งสร้างความ
ผูกพันระหว่างนิสิต คณาจารย์ และสถาบันการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก พล.ต.ผศ.นพ.กิฎาพล วัฒนกูล, นพ.พินิจ หิรัญโชติ 

และรศ.นพ.ประเสรฐิ ศลัย์ววิรรธน์ จากแพทยสมาคม ให้เกยีรตเิป็นวทิยากรบรรยายพเิศษ เรือ่งกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการประกอบ

วิชาชีพเวชกรรม การบริหารความเสี่ยง และความก้าวหน้าในวิชาชีพ แก่นิสิตที่จะส�าเร็จการศึกษา

5.	พิธีส่งมอบงานต�าแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์	

 เมื่อวันจันทร์ ที่ 1 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00 – 16.00 น. 
ณ ห้องประชุม 120 ที่นั่ง ชั้น 3 อาคารโรงพยาบาลสุทธาเวช 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ได้จดัพธีิส่งมอบงาน 
ต�าแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ โดย ผศ.นพ.รัฐ สอนสุภาพ 
ผูร้กัษาการคณบดคีณะแพทยศาสตร์ ส่งมอบงานให้กบั ศ.เกยีรตคิณุ 
พล.ต.หญิง วณิช วรรณพฤกษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ โดยมี 
ศ.ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็น
ประธาน และเป็นสกัขีพยาน พร้อมมอบช่อดอกไม้แสดงความยนิดี
กบัคณบดท่ีานใหม่ โดยได้มีผูบ้ริหาร และบคุลากรจากคณะ หน่วยงาน
ต่างๆ ร่วมแสดงความยินดีจ�านวนมาก ในการนี้ ศาสตราจารย์ 
ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช ได้กล่าวแสดงความรู้สึกและกล่าวขอบคุณ 
ศ.เกียรติคุณ พล.ต.หญิง วณิช วรรณพฤกษ์ ที่จะมาสานงาน 
ต่อ ก่องานใหม่ สร้างสรรค์ประโยชน์ตามบทบาทหน้าท่ีให้กับ 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามต่อไป
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6.	ผู้บริหาร	 และบุคลากร	 คณะแพทยศาสตร์	

ต้อนรับผู้ตรวจเยี่ยม	ศูนย์ความร่วมมือเพื่อ

การพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล 

 เมื่อวันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องประชุม 120 ที่นั่ง ชั้น 3 อาคารโรงพยาบาล
สุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ศ.เกียรติคุณ พล.ต.หญิง วณิช 
วรรณพฤกษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กล่าว
ต้อนรับคณะผู้ตรวจเยี่ยมศูนย์ความร่วมมือเพื่อ 
การพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล น�าโดย 
ผศ.นพ.ชัช สุมนานนท์ หัวหน้าทีมที่ปรึกษา
กระบวนการคุณภาพ ภญ.นิธินาถ เอื้อบัณฑิต 
และอาจารย์บญุรกัษา เกษเจรญิคุณ มีวตัถปุระสงค์
เพ่ือติดตามการด�าเนินงานของโรงพยาบาล 
สุทธาเวช รับฟังความก้าวหน้า และหารือปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาคุณภาพ ร่วมกันวิคราะห์องค์กร ก�าหนดเป้าหมาย
ร่วมกัน วางแผนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างโรงพยาบาลและที่ปรึกษากระบวนการคุณภาพ พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมงานคลินิก
และหน่วยงานสนับสนุนโรงพยาบาล สัมภาษณ์บุคลากรในหน่วยงาน และทบทวนการพัฒนาคุณภาพเพื่อสร้างการเรียนรู้
ตามแผนการเยี่ยมด้านคุณภาพต่อไป

 เมื่อวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 เวลา 

08.00 น. ณ ห้องประชุม 120 ที่นั่ง ชั้น 3 อาคาร

โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร ์ 

มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ศ.เกยีรตคิณุ พล.ต.หญงิ 

วณิช วรรณพฤกษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 

เป็นประธานและกล่าวให้โอวาทแก่นิสิตใหม่ 

คณะแพทยศาสตร์ ประจ�าปีการศึกษา 2560 มี

วัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตใหม่ได้ท�าความรู ้จัก

อาจารย์ และบุคลากร ได้รับทราบเก่ียวกับแนว

ปฏบิตัตินให้ถกูต้อง มคีวามพร้อม สามารถปฏบิตัิ

ตน ปรบัตวั และเข้าร่วมกจิกรรมได้อย่างเหมาะสม 

พร้อมทั้งเพื่อให้นิสิตได้พบกับอาจารย์ที่ปรึกษา

เพื่อแนะน�าวิธีการปฏิบัติตนในมหาวิทยาลัย โดย

มีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตใหม่เข้า

ร่วมโครงการเป็นจ�านวนมาก

7.	โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่	ประจ�าปีการศึกษา	2560
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8.	 บุคลากรคณะแพทยศาสตร์	ศึกษาดูงาน

	 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 เมื่อวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง

ประชุมใหญ่ ชัน้ 4 อาคารรตันเวชพฒัน์ โรงพยาบาล

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนาร ีจงัหวดันครราชสมีา 

ผู ้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลสุทธาเวช 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

น�าโดย ศ.คลนิกิ พญ.ศริาภรณ์ สวสัดวีร รองคณบดี

ฝ่ายประกันคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ เข้าศึกษา

ดูงานโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

โดย นพ.ลขิติ มาตระกลู ผูอ้�านวยการโรงพยาบาล 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พร ้อมคณะ 

ผู้บริหารและบุคลากรให้การต้อนรับ การศึกษา 

ดูงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระบบการ

บรหิารจดัการ การให้บรกิาร แลกเปลีย่นเรยีนรูเ้พือ่

น�ามาพัฒนาและประยุกต์ใช้ในการให้บริการ 

โรงพยาบาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ

ต่อไป
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9.	 พธิีไหว้ครแูละครอบครแูพทย์แผนไทยประยุกต์ 

คณะแพทยศาสตร์	มหาวทิยาลยัมหาสารคาม	

	 ประจ�าปีการศึกษา	2560

 เมื่อวันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2560 เวลา 07.00 น. 

ณ ลานหน้าอาคารศูนย์บริการทางการแพทย์และ

ศนูย์วจิยัเฉลมิพระเกยีรตหิลงัที ่2 คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผศ.นพ.เทพลักษ์ 

ศิริธนะวุฒิชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการ

นสิิตคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานในพธิปีระกอบ

พิธีบูชาครู และจุดเทียนบูชา บรมครูชีวกโกมารภัจ 

บรมครูแห่งการแพทย์แผนไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อ

เป็นการสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย 

ระลกึถงึพระคณุของบพุการแีละครบูาอาจารย์ผูส้ัง่สอน

ประสิทธิ์ประสาทสรรพวิทยาการ ท้ังยังเป็นการให้

นิสิตได้ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทิตาแก่บุพการี

และครูบาอาจารย์

10.	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	“การทบทวนแผนกลยุทธ์คณะแพทยศาสตร์”

 ระหว่างวันที่ 14 - 15 กรกฎาคม 

2560 ณ ห้องประชุมวารีวัลย์เล่ย์ รีสอร์ท 

อ�า เภออุบลรัตน ์  จั งหวัดขอนแก ่น 

ศ.เกียรติคุณ พล.ต.หญิง วณิช วรรณ

พฤกษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อม

ผู้บริหาร คณาจารย์ หัวหน้างาน และ

บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ จ�านวน 52 

คน เข้าร่วมโครงการสมัมนาเชิงปฏิบติัการ 

“การทบทวนแผนกลยทุธ์ คณะแพทยศาสตร์” 

มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์

ของคณะให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม และสอดคล้องกับนโยบาย

ของผู ้บริหาร เพ่ือจัดท�าแผนกลยุทธ์ 

ให ้ครอบคลุมทุกภารกิจทุกด ้านและ 

เป็นปัจจุบัน บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการทบทวนแผนกลยุทธ์ของคณะ โดยได้รับเกียรติจาก 

รศ.ดร.นวลทิพย์ กมลวารินทร์ สังกัดสถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นวิทยากรในครั้งนี้
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ดัชนีสมรรถนะส�าคัญ (Key Performance Index: KPI)

ปีงบประมาณ 2558-2560

ตัวบ่งชี้

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

1. การผลิตบัณฑิต    

 1.1 จ�านวนนิสิตทั้งหมด

	 	 ·	ระดับปริญญาตรี (คน)        618 631 660

   หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  320 334 342

   หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต  160 158 176

   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน 138 139 142

	 	 ·	ระดับปริญญาโท (คน) 8 5 6

   หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  8 5 6

	 	 ·	ระดับปริญญาเอก (คน) 37 37 37

   หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  37 37 37

 1.2 จ�านวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า (FteS) สัดส่วนอาจารย์ : นิสิต สกอ = 1 : 8) 

	 	 ·	ระดับปริญญาตรี (คน)

   หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  1 : 3.85 1 : 4.15 1 : 5.62

   หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต  1 : 10.52 1 : 8.68 1 : 6.56

   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน 1 : 18.33 1 : 11.89 1 : 12.24

 1.3 สถานภาพบัณฑิต

  จ�านวนนิสิตที่ส�าเร็จการศึกษา (คน) 120 125 118

  ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท�า 100 100 100

2. การวิจัย

 2.1 จ�านวนโครงการวิจัย    

  จ�านวนโครงการวิจัยทั้งหมด 70 34 49

  จ�านวนโครงการวิจัยภายนอก 4 3 3

  จ�านวนโครงการวิจัยภายใน 65 31 46

 2.2 เงินสนับสนุนการวิจัย

  เงินสนับการวิจัยทั้งหมด (บาท) 3,019,056 2,146,350 4,702,210

  เงินสนับการวิจัยภายนอกทั้งหมด (บาท) 175,000 671,350 1,987,690

  เงินสนับการวิจัยภายในทั้งหมด (บาท) 2,844,056 1,475,000 2,714520

3. การบริการวิชาการ

 จ�านวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมด 14 15 26
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ตัวบ่งชี้

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

 รายรับในการให้บริการวิชาการ (บาท) - - -

 ค่าใช้จ่าย และมูลค่าในการบริการวิชาการ (บาท) 381,977 202,600 444,877

4. การท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม    

 จ�านวนโครงการที่ด�าเนินการทั้งหมด 8 11 12

 จ�านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 1,050 1,203 1,578

5. ด้านบริหารจัดการ

 5.1 สายวิชาการ (teaching staff) 101 102 105

  1 ผู้เชี่ยวชาญ 11 11 10

  2. ข้าราชการ 4 5 5

  3. พนักงานวิชาการ 86 86 90

	 	 ·	อาจารย์ที่มีต�าแหน่งทางวิชาการ

   ศาสตราจารย์ 1 - -

   รองศาสตราจารย์ 5 1 1

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 17 16 19

	 	 ·	คุณวุฒิอาจารย์และพนักงานวิชาการ

   ปริญญาเอก 55 46 48

   ปริญญาโท 44 30 12

   ปริญญาตรี 2 2 9

	 	 ·	ลาศึกษาต่อ

   ปริญญาเอก 5 - 21

   ปริญญาโท - - 1

   สูงกว่าปริญญาเอก - - 2

 5.2 สายสนับสนุน (Supporting staff)

  1. ข้าราชการ สาย ข-ค 1 1 5

  2. พนักงานปฏิบัติการ 125 119 146

  3. ลูกจ้างชั่วคราว 122 138 143

	 	 ·	คุณวุฒิ

   ปริญญาโท 8 8 9

   ปริญญาตรี 147 178 199

   ต�่าว่าปริญญาตรี 93 96 100

	 	 ·	ลาศึกษาต่อ

   ปริญญาโท - - -

   ปริญญาตรี - - -
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ตัวบ่งชี้

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

 5.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ (เครื่อง)

	 	 ·	 จ�านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมด 431 418 397

   1. จ�านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ส�าหรับนิสิต 99 95 92
   2. จ�านวนเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารงาน
    การบริการ และการจัดการเรียนการสอน 332 323 305

6. โรงพยาบาลสุทธาเวช

 6.1 บุคลากรที่ปฏิบัติงาน

  บุคลากรทั้งหมดในศูนย์ (ราย) 155 185 208

 6.2 จ�านวนผู้มารับบริการผู้ป่วยนอก

  จ�านวนผู้มารับบริการทั้งหมด (ครั้ง) 30,626 142,616 155,303

  จ�านวนผู้มารับบริการ (ราย) 16,799 88,316 93,746

 6.2 จ�านวนผู้มารับบริการผู้ป่วยใน

  จ�านวนผู้มารับบริการทั้งหมด (ครั้ง) 535 2,148 2,079

  จ�านวนผู้มารับบริการ (ราย) 475 2,022 1,950

7.  คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์

 7.1 บุคลากรที่ปฏิบัติงาน

  บุคลากรทั้งหมดในศูนย์ (ราย) 8 7 7

 7.2 จ�านวนผู้มารับบริการ

  จ�านวนผุ้มารับบริการ (ราย) 15,249 15,419 17,927

8. สถานผลิตยาและสมุนไพร

 8.1 บุคลากรที่ปฏิบัติงาน

  บุคลากรทั้งหมดในศูนย์ (ราย) 3 3 3

 8.2 จ�านวนผลิตภัณฑ์ที่ผลิตทั้งหมด (ชนิด)

  จ�านวนผลิตภัณฑ์ที่ผลิตทั้งหมด (ชนิด) 17 19 14
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หน่วยงานภายในและหมายเลขโทรศัพท์ของคณะแพทยศาสตร์ ประจ�าปีงบประมาณ 2560

หมายเลขโทรศัพท์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ชื่อ/หน่วยงาน เบอร์โทร

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0-4375-4333
คณะแพทยศาสตร์ งานประชาสัมพันธ์ 0-4371-2992
โทรสาร คณะแพทยศาสตร์ 0-4371-2991
สายตรง งานวิชาการ 0-4372-2393
สายตรง งานพัสดุฯ 0-4372-2072
สายตรง งานประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสุทธาเวช 0-4371-2980 – 83
สายตรง ห้องเวชระเบียน โรงพยาบาลสุทธาเวช 0-4372-2031
สายตรง ห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลสุทธาเวช 0-4371-2950
สายตรง ศูนย์บริการทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 0-4372-2144
สายตรง ห้องประกันสุขภาพ โรงพยาบาลสุทธาเวช 0-4372-2055
โทรสาร ห้องไตเทียม โรงพยาบาลสุทธาเวช 0-4371-2951
ศูนย์บริการทางการแพทย์ (เขตพื้นที่ขามเรียง) 0-4375-4401
โทรสารปรีคลินิก (งานพื้นที่ขามเรียง) 0-4375-4121

หมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ชื่อ/หน่วยงาน เบอร์โทร

ผู้บริหาร/ผู้เชี่ยวชาญ

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 7774

รศ.ดร.ปราโมทย์ ทองกระจาย 7768

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนิสิต 7779

รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล 8044

รองคณบดีฝ่ายวิจัย 7769

อ.นพ.สรรญชัย สมบัติไหมไทย 8043

ผศ.ดร.วลัยพร ทองเจริญบัวงาม 1136

อ.ดร.ลดาชาติ แต่พงษ์โสรัถ 1136

อ.พญ.จริยา จิรานุกูล 7773

อ.นพ.วิทยา จารุพูนผล 7750

ชื่อ/หน่วยงาน เบอร์โทร

ส�านักงานเลขานุการคณะฯ

หัวหน้าส�านักงานเลขานุการคณะ 7747

เลขานุการคณบดี 7715

งานประชาสัมพันธ์ 7764

งานธุรการ 7805

งานการประชุม 7762

งานนโยบายและแผน 7761

งานการเจ้าหน้าที่ 7748

งานกิจการนิสิต 7751

งานกิจการพิเศษ 7785

วิเทศสัมพันธ์ 7785

งานวิจัย, งานประกันคุณภาพ 7769

งานวิชาการ 7749

ห้องสมุด 7789
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ชื่อ/หน่วยงาน เบอร์โทร

ส�านักงานเลขานุการคณะฯ

เลขานุการแพทย์ ชั้น 2 7792

ปรีคลินิก (ธุรการ, วิชาการ) 1136

ห้องพักอาจารย์แพทย์แผนไทย 7710

ห้องพักพนักงานขับรถยนต์ 7790

รปภ. อาคารคณะแพทยศาสตร์ ชั้น 1 7781

งานอาคารสถานที่และซ่อมบ�ารุง 7813

ชื่อ/หน่วยงาน เบอร์โทร

ส�านักงานเลขานุการคณะฯ

งานโสตทัศนศึกษา เวชนิทัศน์ 7765

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 7743

งานพัสดุ 7783

งานยานยนต์ 7805

งานบัญชีและการเงิน 7746

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ชื่อ/หน่วยงาน เบอร์โทร ชื่อ/หน่วยงาน เบอร์โทร

ชั้น 8 อาคารคณะแพทยศาสตร์ชั้น 2

Ward ชั้น 8

7717 งานชุมชน PCU 7767

8057 ศูนย์บริการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 7766

8058

ชั้น 11 อาคารรังสีวินิจฉัย

Ward ชั้น 11
7718 งานรังสีวินิจฉัย 7725

8065 ห้องคุณวรวิทย์ แสนผาลา 7772

ชั้น 1

วิศวกร, สถาปนิก, ช่างเทคนิค

8002
ห้องพักพนักงานขับรถ (โรงพยาบาล)

7707

7701 8003

7782 คลังเวชภัณฑ์มิใช่ยา 7722

งานคอมพิวเตอร์– IT 7704 ทันตกรรม 7759

คลังยา 7708 Supply 7745

หมายเลขโทรศัพท์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 - 4375 - 4333

หมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ชื่อ/หน่วยงาน เบอร์โทร ชื่อ/หน่วยงาน เบอร์โทร

อาจารย์สาขาวิชาปรีคลินิก อาจารย์สาขาวิชาแพทย์แผนไทย

Dr.Tim Cushnie 1159 ห้องพักอาจารย์แพทย์แผนไทย 7710

อ.ดร.รติกร ชาติชนะยืนยง 1159

ผศ.ดร.นุชนาถ ไหมหรือ 1159

ผศ.ดร.เบญจพร บุราณรัตน์ 1159



095รายงานประจ�าปี 2560คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ชื่อ/หน่วยงาน เบอร์โทร ชื่อ/หน่วยงาน เบอร์โทร

โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ ชั้น 2

ประชาสัมพันธ์ – โอเปอร์เรเตอร์
8000

ประกันคุณภาพ

คุณวงเดือน, คุณทินกร 7714

7724 คุณผกามาศ 8008

ศูนย์บริการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 7766 คุณขวัญเมือง 7763

สถานผลิตยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร 7770 ชั้น 3

ศูนย์บริการทางการแพทย์ หน้าห้องโสต ศอ นาสิก 7709

ศูนย์บริการทางการแพทย์ (เขตพื้นที่ขามเรียง) 2035 ในห้องตรวจโสต ศอ นาสิก 8024

ชั้น 2 ห้องตรวจการได้ยิน 8023

ประชาสัมพันธ์ – Operator
8000 ศูนย์เลเซอร์และความงาม 7753

7724 ห้องเก็บเวชระเบียน 7711

เวชระเบียน 7705 งานโสตและสารสนเทศ 7784

หน้าห้องฉุกเฉิน (ER) 7712 ห้องเก็บยา 8026

ในห้องฉุกเฉิน (ER) 7719 ชั้น 4

ศูนย์ Refer 7734 ห้องผู้อ�านวยการ รพ. 8044

เวรเปล 7742 อ.นพ.สรรญชัย สมบัติไหมไทย 8043

ห้องจ่ายยา
7716 อ.พญ.สุกัญญา ชูคันหอม 8041

8012
งานอ�านวยการ

คุณสุวันเพ็ญ 7729

การเงินโรงพยาบาลสุทธาเวช
8013 คุณวรรณภา 7730

7731

ห้องผ่าตัด

7723

ในห้องตรวจ 1 8014 8036

ในห้องตรวจ 2
7740 8037

7741 8038

ในห้องตรวจ 3 7754 ห้องผ่าตัด (ห้องพักฟื้น) 8039

ในห้องตรวจ 4 8021 กายภาพบ�าบัด 7727

ในห้องตรวจ 5 8022 8047

ในห้องตรวจ 6 7713 ชั้น 5

หน้าห้องตรวจ 1 7737 คลินิกโรคตา 7797

หน้าห้องตรวจ 2
7735 ชั้น 6

8019 ห้องซักฟอก 8052

หน้าห้องตรวจ 4 7780 ชั้น 7

หน้าห้องตรวจ 6 7738 ฝ่ายการพยาบาล / เวชกรรมสังคม 7702

ห้องพักแพทย์เวร 8009 8059

ห้องแล็ป
7706

หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล
คุณปาริชาต/คุณพนิดา 7720

8004 คุณปาลิตา/คุณสิรินธร 7721

โภชนาการ
8005 งานระบาดวิทยา 7786

8006 นักจิตวิทยา   โทร. 090-256-0252
ไตเทียม

7728

ห้องปรุงอาหาร 7771 8055
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ที่ปรึกษา
 คณะกรรมการบริหารคณะ และคณะกรรมการประจ�าคณะ 

รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล/รูปเล่ม

นางสาววิชญาดา  ภักดีบุตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน            

นางสาวอุราภรณ์   ยาตรา นักวิเคราะห์นโยบายแลแผนช�านาญการ   

นางสาวจิระกรณ์   พูนน้อย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวสุนันทา  เนตะค�า นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

แหล่งที่มาของรูปภาพประกอบ

 นางสาวดวงจันทร์  นาควัน นักโสตทัศนศึกษา

 นางสาวปิยวรรณ  แน่นอุดร นักประชาสัมพันธ์

ปีที่จัดท�า

 กรกฎาคม 2561  จ�านวน 100 เล่ม

พิมพ์ที่ 

 โรงพิมพ์แอนนาออฟเซต โทร. 043-333137

 

รายงานประจ�าปี 2560 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม






