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Message from the Dean

สารจากคณบดี

	 ในปี2562	คณะแพทยศาสตร์	ได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร	และคณบดีคนใหม่ได้เริ่มท�าหน้าที่	เมื่อวันที่	1	เมษายน	2562	

นับเป็นคณบดีคนที่	5	ของคณะแพทยศาสตร์	เป็นช่วงที่คณะแพทยศาสตร์	มีอายุ	16	ปีในฐานะที่ผมได้ท�างานที่คณะแพทยศาสตร์

แห่งนี้ตั้งแต่เริ่มต้นได้เห็นการ	พัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดมาจนในปีปัจจุบัน	คณะแพทยศาสตร์มีผลงานที่เด่นชัด	คือ

 ด้านการเรียนการสอน 1. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตได้ผ่านการรับรองจาก World Federation for Medical 
EducationWFME)
 2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฉุกเฉินทางการแพทย์ได้ผ่านการตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนรับการเผยแพร่
หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR: Thai QualificationsRegister) 
 3. การประกันคุณภาพการศึกษาประจ�าปี 2562 ท้ังคณะได้คะแนน 4.72 หลักสูตรแพทยศาสตร์ได้คะแนนเป็น 
อันดับ 2 จากหลักสูตรทั้งหมดของมหาวิทยาลัย
 ด้านการบริการวิชาการในการดูแลสุขภาพของโรงพยาบาลสุทธาเวช 
มีความก้าวหน้าทั้งทางด้านโครงสร้างทางกายภาพ บุคลากร และจ�านวนผู้มารับ
บริการ ท�าให้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสถานพยาบาลหลักของส�านักงานประกัน
สงัคม และโรงพยาบาลสทุธาเวชผ่านการรบัรองคุณภาพ (HA) ข้ันท่ี 3 จากสถาบัน
รับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) นอกจากนี้ยังได้จัดตั้ง “ศูนย์เรียนรู้ 
สถานพัฒนาเด็กเล็ก นมแม่และการเรียนรู้แบบ บูรณาการ” นับตั้งแต่วันที่ 
2 กรกฎาคม 2561 จนถึงปัจจุบัน โดยมีแนวทางการขับเคลื่อน ศูนย์เรียนรู้ 
สถานพัฒนาเด็กเล็ก นมแม่และเรียนรู้แบบบูรณาการ สู่ เครือข่ายสถานพัฒนา
เด็กเล็ก ในจังหวัดมหาสารคาม เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยสู่ เด็กไทย 4.0 เพื่อร่วมกัน
ขยายแนวคดิและสร้างต้นแบบสถานพฒันาเด็กเล็กทีม่คีณุภาสร้างเดก็
มหาสารคามให้ ดี เก่ง มีสุข ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก 
เป็นที่ศึกษาดูงาน และมีผู้สนใจน�าบุตรหลานมาอยู่ที่ศูนย์ 
แห่งนี้ เป็นจ�านวนมาก
 ด้านการวจัิย และด้านท�านบุ�ารงุศลิปวฒันธรรม 
คณะแพทยศาสตร์ได้ปฎิบัติและมีผลงานอย่างชัดเจน 
ท�าให้คะแนนผลการประเมินค�ารับรองการปฎิบัติ
ราชการประจ�าปี 2562 ได้คะแนน 4.7 อยู่ในระดับ
ดีมาก เป็นที่ 1 ของสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 ผลงานที่ด�าเนินไปได้ผลอย่างน่าภูมิใจ 
ทกุด้านเกดิจากความร่วมมือร่วมใจของบุคลากร 
ทุกระดับในคณะแพทยศาสตร์ จึงขอขอบคุณ  
ทุก ๆ คน และขอให้มีก�าลังใจที่ดี ร่วมท�างานกัน
อย่างเข้มแข็งยิ่งๆ ขึ้นไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชัย
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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หลักสูตร	ระดบัปริญญาตรี	จ�านวน	3	หลักสูตร

 1. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)

  (หลักสูตร 6 ปี) 

 2. หลกัสตูรการแพทย์แผนไทยประยกุต์บัณฑติ (พท.ป.)  

  (หลักสูตร 4 ปี)

 3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

  สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (วท.บ)  

  (หลักสูตร 4 ปี) 

หลักสูตร	บัณฑิตศึกษา	จ�านวน	3	หลักสูตร

 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (วท.ม.)

 2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ (ปร.ด.)

 3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สขุภาพ (นานาชาต)ิ (ปร.ด.)

ผู้ส�าเร็จการศึกษาปีการศึกษา	2561	(คน)

1. ระดับปริญญาตรี

 1. หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต 49

 2. หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 40

 3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา 29

  ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

2. ระดับปริญญาโท

 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  -

  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

3. ระดับปริญญาเอก

 1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 4

  สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

       รวม 122

   โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์  

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ด�าเนินการก่อสร้างแล้ว

เสรจ็เป็นโรงพยาบาลประเภททัว่ไปทีเ่ปิดให้บรกิารตลอด 

24 ชม. ให้บรกิารทัง้ผูป่้วยนอก ผูป่้วยใน และผูป่้วยฉกุเฉนิ 

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2557 เป็นต้นมา 

   เป้าหมายการก่อสร้างโรงพยาบาลสุทธาเวช 

เพื่อเป็นโรงเรียนแพทย์ตามเกณฑ์แพทยสภา จ�าเป็น 

ต้องเปิดให้บริการ 400 เตียง โดยปัจจุบันเปิดให้บริการ 

104 เตยีง และได้รับมาตรฐานโรงพยาบาล (HA: Hospital 

Accreditation) ขั้นที่ 2 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 จาก

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์กรมหาชน) 

โดยคณะได้ด�าเนินการกิจกรรมและวางแผนงานเพื่อให้

บรรลุเป้าหมาย

บทสรุปผู้บริหาร

	 “คณะแพทยศาสตร์	มหาวทิยาลัย

มหาสารคาม	ได้รับการจัดตัง้เป็นหน่วยงาน	

ภายในอย่างเป็นทางการตามมตท่ีิประชุม

สภามหาวิทยาลัย	ครั้งท่ี	10/2546	เมื่อ 

วันที่	21	พฤศจิกายน	2546	และคณบด ี

คนปัจจุบัน	 คือ	 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

นายแพทย์เทพลักษ์	ศิริธนะวุฒิชัย	ซึ่งมี 

ผลการด�าเนินงาน	ดั่งนี้”

รายงานประจ�าปี 2562
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วิสัยทัศน์					

คณะแพทยศาสตร์ชั้นน�าได้มาตรฐานสากล 

พร้อมสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริบาลสุขภาพชุมชน

แบบองค์รวม

ปรัชญา

ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อสุขภาพมหาชน

ปณิธาน

เป็นสถาบันท่ีมุ่งมั่นผลิตและพัฒนาแพทย์และบุคลากร

ทางการแพทย์ โดยเน้นด้านเวชศาสตร์ครอบครัวและ

ชุมชน เวชศาสตร์ผู้สูงวัยและทุพพภาพเพื่อตอบสนอง

ความต้องการของประเทศ

พันธกิจ

 1. ผลติบณัฑติทางการแพทย์ทีม่คีณุภาพ ตามมาตรฐาน

สากลและสามารถให้การบริบาล สุขภาพประชาชนแบบ

องค์รวม

 2. ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ สามารถบูรณาการ

การเรยีนการสอน การบรกิารวชิาการ และน�าไปใช้ประโยชน์

สู่ชุมชนและสังคม

 3. ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน สังคมแบบองค์รวม 

เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งและพึ่งพา ตนเองได้

 4. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพระดับสากล มีความรู้ความสามารถดูแลผู้ป่วย 

   และชุมชนอย่างเป็นองค์รวม

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพ่ิมหรือใช้ประโยชน์ให้กับชุมชน 

  และสังคม

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ และการให้บริบาลสุขภาพแบบองค์รวมตามมาตรฐานสากล

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบูรณาการการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นในการ 

  ผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ ให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

M M

E S

D U

ค่านิยม MED-MSU

Morality	(คุณธรรม)
Management with Good Governance  

(บริหารจัดการด้วยหลักธรรมมาภิบาล)

Efficiency	(ประสิทธิภาพ)
Social Responsibility 

(รับผิดชอบต่อสังคม)

Development of Self and Organization 

(พัฒนาตนเองและองค์กร)
Unity (สามัคคี)

รายงานประจ�าปี 2562
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ตราประจ�าคณะ

สีประจ�าคณะ

ต้นไม้ประจ�าคณะ

 ตราโรจนากรสญัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัมหาสารคาม 

มีความหมายว่า “ดวงตราแห่งความเจรญิรุง่เรอืง” พญานาค  

เป็นสัญลักษณ์ของชาวไทยสื่อถึงงูใหญ่ ซึ่งมีต�านาน 

ทีเ่ก่ียวข้อง กับการแพทย์ของโลกมาตัง้แต่สมยั กรกีโบราณ 

สถาบันต่าง ๆ ของไทยที่เกี่ยวข้องกับทางแพทย์จะมี

สญัลกัษณ์ของ งหูรอืพญานาคเกีย่วข้องด้วย และ พญานาค

ยังมีความสัมพันธ์กับขนบธรรมเนียมความเชื่อถือของ 

ภูมิภาคอีสาน เป็นสัตว์ที่ ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ดูแล

แหล่งน�้าและเป็นสัตว์ที่คอยดูแลปกป้องพระพุทธเจ้า 

จากภัยอันตรายต่าง ๆ รวมท้ังยังมีลวดลายท่ีแสดงถึง

ศิลปกรรม ของไทย  

(ผู้ออกแบบ : นางสาวดวงจันทร์ นาควัน นักวิชาการโสตทัศนศึกษา)

สีเขียว  

เป็นสีประจ�าคณะแพทยศาสตร์ 

 (ที่มา : www.phargarden.com)

 “พญา” หมายถึง ผู้เป็นเจ้า ผู้เป็นใหญ่ 

“ยา” คือสิ่งที่ใช้รักษาโรค ซึ่งเปรียบเสมือน

อาวุธในการรักษาของหมอ

 รูปลักษณะ : พญายา เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก 

สูง 3-8 เมตร กิ่งก้านมีหนาม ใบประกอบแบบขนนก 

เรียงสลับ ใบย่อย 4-13 ใบ รูปวงรีแกมไข่สลับ กว้าง 

1.5-3 ซม. ยาว 2-7 ซม. ก้านใบแผ่เป็นปีก ดอกช่อ 

ออกที่ซอกใบ กลีบดอกสีขาว ผล เป็นผลสด รูปทรงกลม

 สรรพคุณของ พญายา : แก่น ใช้เป็นยาดับพิษร้อน 

ดองเหล้ากนิแก้กษยั (การป่วยทีเ่กดิจากหลายสาเหต ุท�าให้

ร่างกายเสื่อมโทรม ซูบผอม โลหิตจาง) ล�าต้น ใช้ต้มน�้าดื่ม 

ครั้งละครึ่งแก้ว วันละ 3 ครั้ง เช้า-กลางวัน-เย็น แก้อาการ

โรคผิวหนังมีผื่นคัน เป็นเม็ดขึ้นคล้ายผด คันมาก มักมีไข้

ร่วมด้วย แก้ปวดตามข้อ ปวดเมื่อย เส้นตึง แก้ร้อนใน 

เปลือกต้น แก้ไข้ บ�ารุงจิตใจให้ชุ่มชื่นแจ่มใส

รายงานประจ�าปี 2562
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ประวัติความเป็นมา

คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ประวัติความเป็นมา

				ท�าเนียบคณบดี

ศาสตราจารย์ (พิเศษ) นายแพทย์ สมพร โพธินาม
(21 พฤศจิกายน 2546 - 31 ธันวาคม 2553)1

รองศาสตราจารย์นายแพทย์ สุชาติ อารีมิตร

(1 เมษายน 2558 – 10 มกราคม 2560)
3

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์เทพลักษ์  ศิริธนะวุฒิชัย 

( 1 เมษายน 2562 – ปัจจุบัน )
5

ศาสตราจารย์นายแพทย์ ดร.เรือน สมณะ, ราชบัณฑิต 
(1 เมษายน 2554 – 31 มีนาคม 2558)

2

ศาสตราจารย์เกียรติคุณพลตรีหญิง แพทย์หญิงวณิช วรรณพฤกษ์
(1 พฤษภาคม 2560 – 3 มกราคม 2562)

4

รายงานประจ�าปี 2562
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ประวัติความเป็นมา

					การก่อตั้ง	คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ได้รับการจัดต้ังเป็นหน่วยงานภายในอย่างเป็นทางการ 
ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2546 
ในระยะเริ่มด�าเนินงานส�านักงานตั้งอยู ่ ณ อาคาร
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ห้อง 305 ชั้น 3 
วิทยาเขตขามเรียง (ม.ใหม่) 
 เดือนพฤศจิกายน 2548 ได้ย้ายคณะแพทยศาสตร์
มาด�าเนินงาน ณ ที่ตั้ง 269 ถนนนครสวรรค์ ต�าบลตลาด 
อ�าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม (วิทยาเขตพื้นที่ในเมือง 
ม.เก่า) 
 วนัที ่21 พฤศจกิายน 2546 โดยศาสตราจารย์ (พเิศษ) 
นายแพทย์สมพร โพธินาม เป็นคณบดีคนแรกของคณะ
แพทยศาสตร์ 
 เดือนมีนาคม 2557 ได้ย้ายไปที่โรงพยาบาลคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ด�าเนินการ
ก่อสร้างแล้วเสร็จ เป็นอาคาร 13 ชั้น เปิดให้บริการทั้ง 
ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยฉุกเฉิน และผู้ป่วยใน 
 วนัที ่16 มถินุายน 2557 เป็นต้นมา เป็นโรงพยาบาล
ประเภททั่วไปที่เปิดให้บริการตลอด 24 ชม.
 วันที่ 1 เมษายน 2554 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ 
ดร.เรอืน สมณะ, ราชบณัฑติ ได้รบัแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่ง
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ คนที่ 2 

 วนัท่ี 31 มนีาคม 2558 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ 
สุชาติ อารีมิตร ด�ารงต�าแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
คนที ่3 ตัง้แต่วนัที ่1 เมษายน 2558 จนถงึวนัที ่10 มกราคม 
2560 

 วันที่ 10 มกราคม 2560 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2560 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ รัฐ สอนสุภาพ ด�ารง

ต�าแหน่งผู้รักษาการคณบดีคณะแพทยศาสตร์ 

 วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึง 3 มกราคม 2562 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พลตรีหญิง แพทย์หญิงวณิช 

วรรณพฤกษ์ ด�ารงต�าแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ 

 วนัที ่1 เมษายน 2562 – ปัจจบุนั ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

นายแพทย์เทพลกัษ์ ศิรธินะวุฒชิยั ด�ารงต�าแหน่งคณบดี

คณะแพทยศาสตร์

รายงานประจ�าปี 2562
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  คณะแพทยศาสตร์ ได้ด�าเนนิการจดัการเรยีนการสอน 

6 หลักสูตร ดังนี้

1. หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

  เม่ือวันที่ 15 มกราคม 2547 คณะแพทยศาสตร์  

ได้รบัโอนหลกัสตูรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการแพทย์

แผนไทยประยกุต์ (ต่อเน่ือง - โมดลู) จากคณะเภสชัศาสตร์

และวิทยาศาสตร์สุขภาพ จ�านวน 2 รุ่น มีนิสิตจ�านวน 

84 คน ซึ่งนิสิตรุ่นแรกได้ส�าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 

2547 จ�านวน 54 คน และได้ด�าเนินการปรับปรุงหลักสูตร

วทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยกุต์

เป็นเทยีบโอน โดยทีป่ระชมุสภามหาวทิยาลยัมหาสารคาม 

ครั้งที่ 5/2548 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2548 มีมติเห็น

ชอบหลักสูตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548)

  เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2550 ได้ด�าเนินการปรับปรุง

หลกัสตูรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการแพทย์แผนไทย

ประยกุต์ (หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2550) โดยผ่านมติเหน็ชอบ 

จากทีป่ระชมุสภามหาวทิยาลยัมหาสารคาม ครัง้ที ่9/2550 

  เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2551 ได้รับการรับรองจาก

กองประกอบโรคศิลปะโดยคณะกรรมการวิชาชีพสาขา 

การแพทย์แผนไทยประยุกต์ ปี พ.ศ. 2552 ได้เปลี่ยนชื่อ

หลักสูตรจากเดิมหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา 

การแพทย์แผนไทยประยกุต์ เป็นหลกัสตูรการแพทย์แผนไทย 

ประยกุต์บณัฑติ และเปิดสถานผลติยาและผลติภณัฑ์สมุนไพร 

เพือ่สนบัสนนุการจดัการเรยีนการสอนในหลกัสตูรการแพทย์ 

แผนไทยประยุกต์

2. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

  เมือ่วนัที ่9 มีนาคม 2549 แพทยสภาได้รบัรองหลักสูตร

แพทยศาสตรบัณฑิต (6 ปี) และหลักสูตรผ่านมติเห็นชอบ

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งท่ี 5/2549 

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2549 (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2549) 

โดยในปีการศึกษา 2549 รับนิสิตหลักสูตรแพทยศาสตร

บัณฑิต รุ่นที่ 1 จ�านวน 48 คน 

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

 สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

  เมือ่วนัที ่26 มนีาคม 2553 ทีป่ระชมุสภามหาวทิยาลยั

มหาสารคาม คร้ังท่ี 3/2553 มีมติเห็นชอบหลักสูตร 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน (4 ปี)  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) และได้เปิดรับนิสิตรุ่นแรก 

ในปีการศึกษา 2553 จ�านวน 40 คน (ปรับปรุงหลักสูตร 

เปลี่ยนชื่อเป็น สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์)

4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

  เม่ือวนัที ่25 พฤษภาคม 2555 ทีป่ระชมุสภามหาวทิยาลยั

มหาสารคาม ครั้งที่ 5/2555 มีมติเห็นชอบหลักสูตรวิทยา

ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (2 ปี) 

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) และได้ด�าเนินการเปิดรับนิสิต

ในภาคเรียน 2/2555 

5. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

  เมื่อปี พ.ศ. 2549 ได้ด�าเนินการจัดการเรียนการสอน

ระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2549) โดยหลักสูตรผ่านมติเห็นชอบ

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 8/2549 

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2549 และในปีการศึกษา 2550 

ได้เปิดรบันสิติหลกัสตูรปรชัญาดษุฎบัีณฑติ สาขาวิทยาศาสตร์

สุขภาพ รุ่นที่ 1 จ�านวน 6 คน

6. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ปร.ด.) (นานาชาติ)

  เมื่อปีการศึกษา 2560 หลักสูตรมีความพร้อมใน 

การเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิ

ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม่ 

พ.ศ. 2560) โดยหลักสูตรผ่านมติเห็นชอบที่ประชุมสภา

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้ความเห็นชอบหลักสูตรนี้  

ในการประชมุคร้ังท่ี 12/2560 เมือ่วนัท่ี 22 ธนัวาคม 2560 

รุ่นแรก จ�านวน 1 คน

ประวัติความเป็นมา

			ด้านการเรียนการสอน

รายงานประจ�าปี 2562
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 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2547 ได้เปิดศูนย์บริการทาง 

การแพทย์ เขตพื้นที่ขามเรียง และได้เปิดศูนย์บริการทาง 

การแพทย์ เขตพื้นที่ในเมือง เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2549 

เพื่อเป็นแหล่งฝึกงานของนิสิต รวมทั้งให้บริการด้านการ

แพทย์ แก่นิสิตบุคลากรและประชาชนทั่วไป ศูนย์บริการ

ทางการแพทย์ ได้ผ่านการประเมินจากส�านักงานหลัก

ประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น ให้เป็นหน่วย

บริการประจ�า (CUP : Contracting Unit For Primary 

Care) และศูนย์บริการทางการแพทย์ เขตพื้นที่ขามเรียง

เป็นหน่วยบรกิารปฐมภมู ิ(PCU) เมือ่วนัที ่1 ตลุาคม 2552 

 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2549 ได้เปิดศูนย์บริการ

ทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ซึ่งให้บริการตรวจรักษา

ทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ได้แก่ หัตถเวช อายุรเวช 

เภสัชกร

 วันที่ 1 มีนาคม 2557 ได้ย้ายการให้บริการสุขภาพ

จากอาคารศนูย์บริการทางการแพทย์ในเมืองมาด�าเนนิการ 

ณ โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 

ซึ่งเป็นสถานที่ที่จัดไว้รองรับการขยายจ�านวนเตียงผู้ป่วย 

230 เตียง

 วันที ่16 มิถนุายน 2557 โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เปิดให้บริการตรวจรักษา 

ผูป่้วยฉกุเฉนิและผูป่้วยใน 24 ชัว่โมง ให้บรกิารตรวจรกัษา

โรคทั่วไป และคลินิกเฉพาะทางด้วยแพทย์และบุคลากร 

ทีม่คีวามเชีย่วชาญ พร้อมด้วยเครือ่งมือ และอปุกรณ์ทางการ

แพทย์ที่ทันสมัย ระยะแรกเปิดให้บริการ จ�านวน 30 เตียง 

โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ได้รบัผดิชอบการให้บรกิาร

สุขภาพ 6 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนศรีสวัสดิ์ 1, ชุมชน

ศรีสวัสดิ์ 2, ชุมชนศรีสวัสดิ์ 3, ชุมชนปัจฉิมทัศน์ 1, ชุมชน

ปัจฉิมทัศน์ 2, และชุมชนตักสิลา ต�าบลตลาด อ�าเภอเมือง 

จังหวัดมหาสารคาม

ประวัติความเป็นมา

					ด้านการบริการสุขภาพ

 วันท่ี 26 พฤศจิกายน 2558 โรงพยาบาลคณะ

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับพระ

มหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกมุาร ีพระราชทานชือ่โรงพยาบาลว่า“สทุธาเวช” 

(หมายถึง โรงพยาบาลซ่ึงพร้อมด้วยการแพทย์อันดีงาม) 

และพระราชทานพระราชานญุาตให้เชญิอกัษรพระนามาภไิธย 

“ส.ธ.” ประดับที่ป้ายชื่อโรงพยาบาลด้วย

 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 โรงพยาบาลสุทธาเวช 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับ 

พระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกมุาร ีพระราชทานพระฉายาลกัษณ์ 2 พระรปู 

เพ่ืออญัเชญิประดับไว้ท่ีโรงพยาบาล สุทธาเวช และลงพมิพ์

ในหนังสือที่ระลึกพิธีเปิดโรงพยาบาลสุทธาเวช

 วนัที ่22 มนีาคม 2559 สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ 

สยามบรมราชกุมารีทรงเสด็จพระราชด�าเนินเปิดอาคาร 

โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม 

 วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 โรงพยาบาลสุทธาเวช 

ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพ HA ขั้นที่ 1 จากสถาบัน

รับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์กรมหาชน)

 วนัที ่24 กมุภาพนัธ์ 2560 โรงพยาบาลสทุธาเวชผ่าน

การรับรองมาตรฐานคุณภาพ HA ขั้นที่ 2 จากสถาบัน

รับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์กรมหาชน)

 ปัจจุบัน ปี 2562 ให้บริการ 104 เตียง มีจ�านวน 

ผู้ป่วยนอก (OPD) จ�านวน 206,744 ครั้ง เฉลี่ย 17,228 

ครั้งต่อเดือน จ�านวนผู้ป่วยใน (IPD) จ�านวน 4,260 ครั้ง 

เฉลี่ย 355 ครั้งต่อเดือน อัตราครองเตียงร้อยละ 53.54

รายงานประจ�าปี 2562
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โครงสร้างคณะแพทยศาสตร์

โครงสร้างการบริหารงานคณะแพทยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์

สาขาวิชา

1. สาขาวิชาแพทยศาสตร์
2. สาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยกุต์
3. สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉิน 
 การแพทย์
4. สาขาวิชาบัณฑิตศึกษา
5. หน่วยแพทยศาสตรศึกษา

 1. งานนโยบายและแผน
 2. งานการเงินและบัญชี
 3. งานพัสดุ
 4. งานการเจ้าหน้าที่
 5. งานธุรการและยานยนต์          
 6. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 7. งานวิจัยและประกันคุณภาพ
 8. งานกิจการนิสิต
 9. งานประชาสัมพันธ์ 
 10. งานอาคารสถานทีแ่ละสิง่แวดล้อม
11. งานวิชาการ
12. งานวศิวกรรมบริการและซ่อมบ�ารุง
13. งานกิจการพิเศษ
14. งานวิเทศสัมพันธ์

 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. งานประกันสุขภาพ
 14. งานแพทย์แผนไทยประยุกต์
 15. งานจ่ายกลาง

โรงพยาบาลสุทธาเวชส�านักงานเลขานุการคณะ

( ตามประกาศของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2560 )

คณบดี

รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี

หัวหน้างาน

หัวหน้าส�านักงานเลขานุกาารคณะ

คณะกรรมการประจ�าคณะ

รายงานประจ�าปี 2562
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คณะกรรมการประจ�าคณะ

คณะผู้บริหาร/บุคลากร

คณะแพทยศาสตร์และโรงพยาบาลสุทธาเวช

รายงานประจ�าปี 2562
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คณะกรรมการประจ�าคณะแพทยศาสตร์

 1. ผศ.นพ.เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชัย ประธานกรรมการ

  คณบดีคณะแพทยศาสตร์

 2.  อ.นพ.คิมหันต์ ยงรัตนกิจ กรรมการ

  รองคณบดีฝ่ายบริหาร

 3. ศ.นพ.สุรพล เวียงนนท์ กรรมการ

  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

 4.  ผศ.พญ.จริยา จิรานุกูล กรรมการ

  รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

 5.  ผศ.นพ.เกรียงไกร โกวิทางกูร กรรมการ

  รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล

 6. ศ.นพ.สมพร โพธินาม กรรมการ

 7. ผู้อานวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม กรรมการ

 8. ผู้อานวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ กรรมการ

 9. ผู้อานวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด กรรมการ

 10. รศ.ดร.ปราโมทย์ ทองกระจาย กรรมการ

  ที่ปรึกษาคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และหัวหน้าสาขาบัณฑิตศึกษา

 11. อาจารย์วัลลภา ลีลานันทกุล กรรมการ

  หัวหน้าสาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์

 12. อาจารย์นันทวรรณ ทิพยเนตร กรรมการ

  หัวหน้าสาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

 13. ผศ.ดร.พญ.ศิรนิาถ ตงศิริ กรรมการและเลขานุการ

  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา

 14. นางลัดดาภรณ์ เชื้อในเขา ผู้ช่วยเลขานุการฯ

  หัวหน้าส�านักงานเลขานุการคณะฯ
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ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชัย    

คณบดีคณะแพทยศาสตร์

อาจารย์นายแพทย์คิมหันต์ ยงรัตนกิจ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ศาสตราจารย์นายแพทย์สุรพล เวียงนนท์          

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ      

ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงจริยา จิรานุกูล           

รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิง ดร.ศิรินาถ ตงศิริ              

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์เกรียงไกร โกวิทางกูร

รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล

รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ สิทธิเวช

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ      

รายงานประจ�าปี 2562
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดรุณี พ่วงพรพิทักษ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ

อาจารย์นายแพทย์บวร แสนสุโพธิ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลสุทธาเวช

อาจารย์นายแพทย์สรรญชัย สมบัติไหมไทย

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารโรงพยาบาลสุทธาเวช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ บรรบุผา

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

นางลัดดาภรณ์ เชื้อในเขา

หัวหน้าส�านักงานเลขานุการคณะแพทยศาสตร์

ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์

รายงานประจ�าปี 2562
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ที่ปรึกษาคณบดคีณะแพทยศาสตร์

อาจารย์นายแพทย์วิทยา จารุพูนผล 

ที่ปรึกษาคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม 

รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ทองกระจาย

ที่ปรึกษาคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และหัวหน้าสาขาบัณฑิตศึกษา

อาจารย์ศิริพร รองหานาม

ที่ปรึกษาคณบดีฝ่ายการพยาบาลและชุมชนสัมพันธ์

รายงานประจ�าปี 2562
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หัวหน้างานส�านักงานเลขานุการคณะแพทยศาสตร์
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 1. ด.ต.ชาตรี ไตรยขันธ์  หัวหน้างานพัสดุ 

 2.  นางสาวสุกัญญา ครุฑไชยันต์  หัวหน้างานการเงินและบัญชี

 3.  นางสาวอุราภรณ์ ยาตรา  หัวหน้างานนโยบายและแผน

 4.  นางสาวบุญฑริกา หวานอารมณ์  หัวหน้างานวิจัยและประกันคุณภาพ

 5. นางปริยากร ปุราถานัง  หัวหน้างานวิชาการ 

 6.  นายกฤตยชญ์ ไชยค�าภา  หัวหน้างานกิจการนิสิต

 7.  นางสาวปิยวรรณ สุวรรณเกษม  หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 

 8. นางสาวมะลิ นารินนท์ หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่

 9.  นายธนาทร อารวริต  หัวหน้างานวิศวกรรมและซ่อมบ�ารุง 

 10. นายวรวิทย์ แสนผาลา  รักษาการหัวหน้างานเทคโนโลยีฯ

 11. นางนุชจรีย์ บัวขาว  หัวหน้างานอาคารและสิ่งแวดล้อม 

 12. นางสาววิไวลรรณ หลวงจิตต์  หัวหน้างานธุรการและยานยนต์

 13. นางสาวอัญชลี สินธุมา รักษาการหัวหน้างานกิจการพิเศษ

 14. นางสาวพิสินี จะระคร  รักษาการหัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์

10
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หัวหน้างานโรงพยาบาลสุทธาเวช
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 1. อ.พญ.สุกัญญา ชูคันหอม หัวหน้างานการแพทย์

 2. นางปาลิตา พูลเพิ่ม หัวหน้างานการพยาบาล

 3. นางสิรินธร นิลวรรณาภา หัวหน้างานเวชกรรมสังคม

 4. นางสาววงเดือน วงษ์สาราญ หัวหน้างานประกันสุขภาพ/รักษาการหัวหน้างานเวชระเบียนและสถิติ

 5. ทน.พญ.เบญจพร แก้วคาใต้ หัวหน้างานห้องปฏิบัตกิาร

 6. ดร.อธิพงศ์ พิมพ์ดี หัวหน้างานกายภาพบ�าบัด

 7. ทพ.พิชัย งามวิริยะพงศ์ หัวหน้างานทนัตกรรม

 8. นายวิสุทธิ์ มัชปาโต หัวหน้างานโภชนาการ

 9. นางสุวันเพ็ญ สีแสง รักษาการหัวหน้างานอ�านวยการ

 10. นางปาริชาต ดอนบรรจง หัวหน้างานจ่ายกลาง

 11. นางสาวพนิดา อุตวัฒน์ หัวหน้างานพัฒนาคุณภาพ

 12. ภญ.จุฬาภรณ์ กันทะวิทย์ หัวหน้างานเภสัชกรรม

 13. นายวรวิทย์ แสนผาลา หัวหน้างานรังสีวินิจฉัย

 14. นางสาวนงนุช วีระวงค์ หัวหน้างานแพทย์แผนไทยประยุกต์

10
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บุคลากร	(สายสนับสนุน)	ส�านักงานเลขานุการคณะแพทยศาสตร์

งานนโยบายและแผน

 1 น.ส.วิชญาดา ภักดีบุตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 2 น.ส.อุราภรณ์ ยาตรา นักวเิคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ
 3 น.ส.จิระกรณ์ พูนน้อย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 4 น.ส.สุนันทา เนตะค�า นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

*ซ้าย 1

งานการเจ้าหน้าที่

 1 นายกรกิตต์ มีที เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 2 นางสาวมะลิ นารินนท์ บุคลากร
 3 นางสาวจุฬาลักษณ์ พลศรี นิติกร
 4 นางสาวเขมนัท์ อาจจุลลา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 5 นางสาววิภาพร อินทปัญญา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

*ซ้าย 1

งานพัสดุ

 1 นางสาวลักษณา ทิพย์โสดา นักวิชาการพัสดุ
 2 นางสาวประทุมพร อนันตวุฒิ นักวิชาการพัสดุ
 3 ดาบต�ารวจชาตรี  ไตรยขันธ์ นักวิชาการพัสดุ
 4 นางสาวเปียทิพย์ ปะริเตสัง นักวิชาการพัสดุ
 5 นางสาวจันทร์สุดา ชื่นใจ นักวิชาการพัสดุ
 6 นางสาวพรรัชดา ค�าแสนโคตร นักวิชาการพัสดุ
 
*ซ้าย 1

งานการเงินและบัญชี

 1 นางสาวกชกร ภูมิศรี พนักงานการเงินและบัญชี
 2 นางสาวธูศิริ ศรีชมชื่น พนักงานการเงินและบัญชี
 3 นางสาวเพลินพิศ ปักษา นักวิชาการการเงินและบัญชี
 4 นางนวลจันทร์ ศรีสารคาม นักวิชาการการเงินและบัญชี
 5 นางสาวยุวรี คุณมี พนักงานการเงินและบัญชี
 6 นางสาวดวงใจ เผ่าเวียงค�า นักวิชาการการเงินและบัญชี
 7 นางสาวศิวพร อังคะแสน นักวิชาการการเงินและบัญชี
 8 นางสาวสุกัญญา ครุฑไชยันต์ นกัวชิาการการเงินและบญัชชี�านาญการ
 9 นายจักรกฤษณ์ รักษาภักดี พนักงานการเงินและบัญชี
*ยืนซ้าย 1 *นั่งซ้าย 1
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บุคลากร	(สายสนับสนุน)	ส�านักงานเลขานุการคณะแพทยศาสตร์

งานวิจัยและประกันคุณภาพ

 1 นางสาววรรณิภา ถิ่นมุกดา นักวิชาการศึกษา

 2 นายณัฐพล สุกพวงแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 3 นางสาวบุญฑริกา หวานอารมณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

*ซ้าย 1

งานประชาสัมพันธ์

 1 นายวรวัฒน์ วงศ์ชาชม ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

 2 นางสาวปิยวรรณ สุวรรณเกษม นักประชาสัมพันธ์ช�านาญการ

 3 นางสาวพีรสุดา กอบธัญกิจ พนักงานธุรการ

*ซ้าย 1

งานธุรการและยานยนต์

 1 นางสาวพุทธิดา เพียช�านิ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 2 ว่าที่ ร.ต.หญิง อารีรัตน์ โหวดหอม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 3 นางสาววิไลวรรณ หลวงจิตต์ เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไปปฏบิตักิาร

 4 นางสาวธิดารัตน์ จันทร์มา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

*ซ้าย 1

งานกิจการนิสิต

 1 นางสาวภัสราวดี แสนกาษา นักวิชาการศึกษา
 2 นายกฤตยชญ์ ไชยค�าภา นักวิชาการศึกษา
 3 นายวัชระ รู้ยืนยงค์ นักวิชาการศึกษา
 
*ซ้าย 1
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บุคลากร	(สายสนับสนุน)	ส�านักงานเลขานุการคณะแพทยศาสตร์

งานอาคารสถานที่

 1 นางสาวนุชจรีย์ บัวขาว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 2 นายสุวัฒนพงษ์ ศรีบุดดา นักชีวอนามัย

*ซ้าย 1

งานวิชาการ

 1 นายไมตรี ทอนเสาร์ ผู้ช่วยสอน
 2 นายธานินธ์ น้อยชื่น ผู้ช่วยสอน
 3 นางสาวพัชรินทร์ เชื้อภักดี นักวิชาการศึกษา
 4 นางสาวนิ่มนวล เครือภูงา ผู้ช่วยสอน
 5 นางสาวจิตรสุดา กุลวัฒน์ ผู้ช่วยสอน
 6 นางสาวอรปวีณ์ กลางประชา นักวิชาการศึกษา
 7 นางสาวดาริการ์ บุญไสย์ นักวิชาการศึกษา
 8 นางสาวอาทิตยา รัตนโรจนากุล นักวิชาการศึกษาช�านาญการ
 9 นางสาวปิยกาญจน์ ภารแผ้ว นักวิชาการศึกษา

งานกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์

 1 นางสาวอัญชลี สินธุมา เจ้าหน้าทีบ่รหิารงานทัว่ไป (กจิการพเิศษ)
 2 นางสาวพิสินี จะระคร นักวิเทศสัมพันธ์ (วิเทศสัมพันธ์)

*ซ้าย 1

 10 นายนิติธร  ปกษา นักวิชาการึกษา
 11 นายสมศักดิ์ ไชยบุตร บรรณารักษ์
 12 นางสาวศิริพร กั้วนามน ผู้ช่วยสอน 
13 นางสาวขวัญชนก พรหมราษฎร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
14 นางสาวสุธารัตน์ พินธะ นักวิชาการศึกษา
15 นางสาวนรีรัตน์ สุเมผา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
16 นางปริยากร ปุราถานัง นักวิชาการศึกษา
17 นางสาวศศิธร ทัศคร ผู้ช่วยสอน
18 นางปัญญานีย์ พวงจ�าปา คนงาน
19 นางสาวสุจิตรา  ยาหอม นักวิทยาศาสตร์

*ยืนซ้าย 1   *นั่งกลางซ้าย 12   *นั่งล่างซ้าย 16 
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งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศณูปกรณ์

 1 นายปริวรรต วุฒิสิริสมบูรณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 2 นายวรศักดิ์ อนันตวุฒิ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 3 นายจักรพันธ์ แสงใส นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 4 นายวรวิทย์ แสนผาลา นักรังสีการแพทย์
   (รักษาการหัวหน้างานเทคโลยีฯ)

งานวิศวกรรมบริการและซ่อมบ�ารุง

 1 นายปกาศิต มาหลิน วิศวกรไฟฟ้า 
 2 นายฤทธิรงณ์ สมพิทักษ์ ช่างเทคนิค
 3 นายธนาทร อารยวริต วิศวกร
 4 นายไกรอนันต์ สิงสี สถาปนิก

บุคลากร	(สายสนับสนุน)	ส�านักงานเลขานุการคณะแพทยศาสตร์

 5 นายสมพงษ์  แต้มสี นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 6 นายปิยะณัฐ สุยังกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 7 นายพงษ์พัฒน์ นรินยา นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
 8 นางสาวดวงจันทร์ นาควัน นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
* ซ้าย 1 

 5 ว่าที่ ร.ต.ธรรมรัตน์ ชนะศึก ช่างเทคนิค
 6 นายสัญญา สุทธิประภา ช่างเทคนิค
 7 นายภานุวัฒน์ นาคพล ช่างเทคนิค

* ซ้าย 1 
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บุคลากร	สังกัดโรงพยาบาลสุทธาเวช

งานอ�านวยการ

 นางสุวันเพ็ญ สีแสง     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

งานการแพทย์

 1 ผศ.นพ.ปริญญา สีหไตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
 2 ผศ.นพ.รัฐ สอนสุภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
 3 อ.พญ.กองกาญจน์ จันทน์จารุสิริ อาจารย์
 4 อ.พญ.สุจิตรา สมสงวน อาจารย์
 5 อ.พญ.สุกัญญา ชูคันหอม อาจารย์
 6 อ.พญ.สุทธิดา วิจิตรพันธ์ อาจารย์
 7 อ.นพ.พงษ์วริษฐ์ จันทรัตน์ อาจารย์
 8 ผศ.นพ.ภีม เอี่ยมประไพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
*ซ้าย 1

งานพยาบาล

 1 นางสาวพนิดา อุตวัฒน์ พยาบาล 
 2 นางสิรินธร นิลวรรณาภา พยาบาล 
 3 นางปาลิตา พูลเพิ่ม พยาบาลช�านาญการ
 4 นางสาวน�้าทิพย์ คตภูธร พยาบาล 
 5 นางสาววงเดือน วงษ์ส�าราญ พยาบาล 
 6 นางสาวฌายินี โยธะการี พยาบาล
*ซ้าย 1

งานเวชกรรมสังคม

 1 นางสายฝน ป้องชาลี นักวิชาการสาธารณสุข
 2 น.ส.เอ็มอร เทศนาเรียง พยาบาล
 3 นางสิรินธร นิลวรรณาภา พยาบาล
 4 น.ส.นิสาชล ดงจารย์ พยาบาล
 5 นายพลพิพัฒน์ ภาแก้ว พนักงานช่วยการพยาบาล
 6 น.ส.ลภณพร โกมินทร์ พยาบาล
 7 นางสาวฐิติมา ประทุมทอง พยาบาล
 8 น.ส.สุภาวดี วรรณภักดิ์ นักวิชาการสาธารณสุข
 9 น.ส.นิภาวรร อินเนตร พนักงานช่วยการพยาบาล
*ซ้าย 1
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บุคลากร	สังกัดโรงพยาบาลสุทธาเวช

งานเภสัชกรรม

 1 นายจักรภพ ศรีสวัสดิ์ ผู้ช่วยเภสัชกร
 2 นางวิทยาภรณ์ ค�าอ่อนศรี ผู้ช่วยเภสัชกร
 3 นางสาวอมรรัตน์ ปะติเก เภสัชกร

 4 นางสาววรรณิศา อุทัยชัย เภสัชกร
 5 นายสุธิพร อัครแสง เภสัชกร
 6 นางสาวเรืองรัตน์ ศรีสุนทร เภสัชกร
 7 นางสาวพิจิตรา ศรีมายา เภสัชกร
 8 นางศิริจันทร์เพ็ญ ดาวศรี ผู้ช่วยเภสัชกร
 9 นางสาวอรนภา ค�าวันสา ผู้ช่วยเภสัชกร
 10 นายวสันต์ บึงลี เภสัชกร
 11 นางสาวจุฬาภรณ์ กันทะวิทย์ เภสัชกร
12 นางสาวเกตุวลีพร ใจมา ผู้ช่วยเภสัชกร
13 นางสาวจินตนา สวนมะไฟ ผู้ช่วยเภสัชกร
14 นางสาวเสาวนีย์ ชนะศึก ผู้ช่วยเภสัชกร
15 นางสาวสุภานิดา แสงชมภู ผู้ช่วยเภสัชกร 
*ยืนซ้าย 1  *นั่งกลางขวา 10  *นั่งซ้าย 12 

งานเวชระเบียนและสถิติ

 1 นายทินกร กิจการธรรม ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
 2 น.ส.วัลลภา พรศรีสุราช เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
 3 น.สชุลีพร ภูมิภักดิ์ พนักงานธุรการ
 4 น.ส.จีราภรณ์ เวียงอิศราง เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
 5 น.ส.พรพิมล สิมลา นักวิชาการเวชสถิติ
 6 น.ส.เพชรพลอย บุบผามะตะนัง เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
 7 ว่าที่ รต.คาวี อัศวภูมิ เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

*ซ้าย 1

งานห้องปฏิบัติการ

 1 นางสาวเบญจมาศ อรุณพาส นักเทคนิคการแพทย์
 2 นายปุณณพัฒน์ พรไธสง นักเทคนิคการแพทย์
 3 นางเบจพร แก้วค�าใต้ พนักงานการแพทย์
 4 นางสาวสิรฉัตร วรวัฒนธรรม พนักงานการแพทย์
 5 นางสาวมยุรา ยอดมีสี นักเทคนิคการแพทย์
 6 นางสาวปภาภัสร์ เดชดา นักเทคนิคการแพทย์
 7 น.ส.มลฤดี วิชัยวงษ์ นักเทคนิคการแพทย์
 8 นางสาวอภิญญา เวลาโสภา นักเทคนิคการแพทย์
 9 นางสาวคุณากร ไตยมณี นักเทคนิคการแพทย์
 10 นายณภัทร แสนจักร นักเทคนิคการแพทย์

*ซ้าย 1

รายงานประจ�าปี 2562
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 27

ANNUAL REPORT 2019
Faculty of Medicine MAHASARAKHAM UNIVERSITY



บุคลากร	สังกัดโรงพยาบาลสุทธาเวช

งานทันตกรรม

 1 น.ส.ฐิติมา เหลา ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม
 2 ทพ.พิชัย งามวิริยะพงศ์ ทันตแพทย์
 3 น.ส.เพ็ญโสภา หนองขุ่นสาร ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม
 4 นายยุทธนา อ่อนศิลา ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม
 5 น.ส.นิชานันท์ ไชยบุรี ผู้ช่วยทันตแพทย์
 6 ทพญ.ศิริพร จูวัฒนส�าราญ ทันตแพทย์
 7 นายณรงค์สิทธิ์ วรรณภักดี ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม
 8 น.ส.จิตตราภรณ์ บุญแสน ผู้ช่วยทันตแพทย์
 9 น.ส.มินตรา อุปกัง ผู้ช่วยทันตแพทย์
 10 น.ส.นิญาพร นามสมบูรณ์ ผู้ช่วยทันตแพทย์
 11 นายศักดิ์ดาวัฒน์ อุปมัย ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม  
 *นั่งซ้าย 1 *ยืนซ้าย 4 

งานพัฒนาคุณภาพ

 1 นางสาวกิดาภา วงศ์ชารี พนักงานช่วยการพยาบาล
 2 นางสาวพนิดา อุตวัฒน์ พยาบาล
 3 นายเจษฎา เกษทองมา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

*ซ้าย 1

งานประกันสุขภาพ

 1 นายทินกร วิรุณพัฒน์ เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
 2 น.ส.พรทิพา นาคประสาธน์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
 3 น.ส.วงเดือน วงษ์ส�าราญ พยาบาล
 4 นางผกามาศ ด่านประดิษฐ์ พยาบาล
 5 น.ส.สุภาพร ดรพานเหล็ก เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
 6 นายขวัญเมือง แวงเลิศ เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

*ซ้าย 1

รายงานประจ�าปี 2562
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม28

ANNUAL REPORT 2019
Faculty of Medicine MAHASARAKHAM UNIVERSITY



บุคลากร	สังกัดโรงพยาบาลสุทธาเวช

งานจ่ายกลาง

 1 นายสุธรรม อักษรวิลัย พนักงานช่วยการพยาบาล

 2 นายวิชิต รวมสันเที้ยะ พนักงานช่วยการพยาบาล

 3 นางปาริชาติ ดอนบรรจง  พยาบาล

 4 น.ส.วศินี บุญหล้า พนักงานช่วยการพยาบาล

 5 นายธนบดี ชมภูพาน พนักงานช่วยการพยาบาล

 6 น.ส.ศิริลักษณ์ อรรคแสง พนักงานช่วยการพยาบาล

 7 น.ส.วรรณรดา นาวิเศษ พนักงานช่วยการพยาบาล

*ยืนซ้าย 1 *นั่งซ้าย 6 

งานรังสีวินิจฉัย

 1 นายชาติชาย พลศิลา นักรังสีการแพทย์
 2 นายณัฐกฤต วิชาไชย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 3 นางสาวนฤมล ธีรวัฒนากร พยาบาล
 4 นายวรวิทย์ แสนผาลา นักรังสีการแพทย์
 5 นายณรงค์ วงทรัพย์ ผู้ปฏิบัติงานรังสีเทคนิค
 6 นางสาวนุชิดา ไสยาศรี นักรังสีการแพทย์
 7 นางสาวณัฐธิดา ดรปัดสา นักรังสีการแพทย์
 8 นางสาวรัตนาภรณ์ พลกันยา คนงาน

*ซ้าย 1 

งานกายภาพบ�าบัด

 1 วรรณิดา นามค�าภา ผู้ช่วยนักกายภาพบ�าบัด
 2 นางสาวสุวลี โพธิ์รุก ผู้ช่วยนักกายภาพบ�าบัด
 3 นางสาวชุติมน ก้งซ่า นักกายภาพบ�าบัด
 4 นายอาชวิน โพธิ์มา นักกายภาพบ�าบัด
 5 นางสาววัลภา ไตรทิพย์ นักกายภาพบ�าบัด

*ซ้าย 1 
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บุคลากร	สังกัดโรงพยาบาลสุทธาเวช

งานโภชนาการ

 1 นางสาวอัญชลี อุปจันโท ผู้ปฏิบัติงานโภชนาการ

 2 นางธนาวัลย์ มุขนิล ผู้ปฏิบัติงานโภชนาการ

 3 นางพราวนภา ทันบาล ผู้ปฏิบัติงานโภชนาการ

 4 นางสาวอมารวดี สีลี นักวิชาการโภชนาการ

 5 นางสาวเพ็ญพักษ์ แถมวรรณ์ ผู้ปฏิบัติงานโภชนาการ

 6 นางสาวกุสุมา พลเรืองทอง ผู้ปฏิบัติงานโภชนาการ

*ซ้าย 1 

งานแพทย์แผนไทยประยุกต์

 1 นางสาววิรา นิลด�า แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
 2 นางสาวฐิติรัตน์ เจษฎาพงศธร ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
 3 นางสาวสุลัดดา เมามีจันทร์ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
 4 นางสาวศินีนาถ ธีรภัทรไพศา ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
 5 นางสาวนงนุช วีระวงค์ แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
 6 นางสาวนันทิกานต์ พรมดี เจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทยประยุกต์
 7 นางสาวสุพรรณิการ์ วงษ์วิลา แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
 8 นางสาวพัชริน ภูผาลินิน เจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทยประยุกต์
 9 นางสาวสุชานาถ เงินค�ามูล ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
 10 นายศรีอรุณ โพธิ์เกตุ แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
 11 นายชินาธิป เต็มใจ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
 12 นายเปียโน ส�านึก ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
 13 นายปฏิคม พาสว่าง   แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ

*ยืน 1  *นั่ง 10 

คลินิกสุขภาพจิต

 1 นางสาวธาณัฐดา สิริโสนแก้ว นักจิตวิทยา
 2 นางสาวน�้าทิพย์ คตภูธร พยาบาล
 3 ผศ.พญ.จริยา จิรานุกูล แพทย์
 4 พญ.กองกาญจน์ จันทร์จารุศิริ แพทย์
 5 นางสาวจันทร์เพ็ญ พุฒิวนากุล พยาบาล

*ซ้าย 1 
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บุคลากร	สังกัดโรงพยาบาลสุทธาเวช

หน่วยซักฟอก

 1 นางปาริชาติ ดอนบรรจง พยาบาล

 2 นางสาวอาภาภรณ์ พันลา คนงาน

 3 นางสาวสุนันทินี ทองบัวบาน คนงาน

 4 นางสาวประทุมทิพย์ ดลปัดชา ผู้ช่วยพยาบาล

*ซ้าย 1  

หอผู้ป่วยใน	ชั้น	11

 1 น.ส.พรสุดา งิ้วไชยราช พนักงานช่วยการพยาบาล
 2 น.ส.ธัญชนก ฤทธิพรหมณ์ ผู้ช่วยการพยาบาล
 3 น.ส.วาสนา ซาสุด ผู้ช่วยการพยาบาล
 4 นางเกษมณี ประมูลจักโก พยาบาล
 5 น.ส.อรวรรณ เหล่าเกิด พยาบาล
 6 น.ส.วิลาวัลย์ บุพะตา พยาบาล
 7 น.ส.ปิยะมาศ ธงอาจ พนักงานช่วยการพยาบาล
 8 น.ส.ศุภลักษณ์ ธุระท�า พยาบาล
 9 นายวัลลภ แสงป้อง พยาบาล

* ยืนซ้าย 1   *นั่งซ้าย 8 

หน่วยป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ

ในโรงพยาบาล

 1 นางสาวช่อชมพู่ ไวสาหลง พยาบาล
 2 นายดรันภพ พันนิติ พนักงานช่วยการพยาบาล
 3 นางปาริชาติ ดอนบรรจง พยาบาล

*ซ้าย 1 
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หน่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและเวรเปล

 1 นางสาวสิริวิมล จ�าปีหอม พยาบาล

 2 นางสาวพรนภา ดีน้อย นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

 3 นางสาวปริยดา ดีพรม นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

ห้องคลอด

 1 นางธนนันท์ ศรีสารคาม พยาบาล
 2 นางพนิดา  อุฒวัฒน์ พยาบาล
 3 นางผกาวรรณ ฝนดี พยาบาล

* ซ้าย 1 

หน่วยผู้ป่วยวิกฤต

 1 นส.ละอองดาว  ปินะถา พยาบาล
 2 นส.พัชรา  ศรีสุวัฒน์ พยาบาล
 3 นาย ญาณกร  โพเทพา พยาบาล
 4 นส.สุภรพรรณ  เฒ่าสีสุราช พยาบาล
 5 นส.สุดารัตน์  หีบแก้ว พยาบาล
 6 นส.วรรณภา  ศรีโททุม พยาบาล

*ซ้าย 1 

 4 นายวิชิต มะปะเข นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

 5 นางพิมพิมาน รุ่งวิริยะวณิช พยาบาล

 6 นางสาวพรรณพิทย์ แก้วสุระ พยาบาล

 7 นางสาวเบญจวรรณ ชูเนตร ผู้ช่วยพยาบาล

 8 นางสาวจีราวรรณ ปาปะเข พยาบาล

 9 นางสาวสุภชา ปั่นเอื่อม นักปฏิบัติการุกเฉินการแพทย์

 10 นางสาวภรณ์พินิจ แสนสุข พยาบาล

 11 นางสาวจันทร์ทิมา อับสีรัมย์ นักปฏิบัติการุกเฉินการแพทย์

 12 นายณัฐวุฒิ คันธา พนักงานเปล

 13 นายอภิสิทธิ์ วรจักษ์ พนักงานเปล

 14 นายอดิเทพ พลแสน พนักงานเปล

 15 นายเฉลิมเกียรติ เจียรศิริสมบูรณ์ พนักงานเปล

*ยืนซ้าย 1  *นั่งซ้าย 12 
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ศูนย์เรียนรู้สถานพัฒนาเด็กเล็กนมแม่

และเรียนรู้แบบบูรณาการ

 1 นางปิติพร  เบญจจินดา พยาบาล

 2 นางสาวจุฑามาศ พลสอน ครูพี่เลี้ยง

 3 นางสาวชันณิสา ดีสม ครูพี่เลี้ยง

 4 นางสาวสุนิสา โสภาอุทก ครูพี่เลี้ยง

 5 นายศราวุฒิ พิมพิรุด พนักงานช่วยการพยาบาล

*ซ้าย 1  

หน่วยวิสัญญี

 1 นางสาวจิราพร มูลสูตร พยาบาล
 2 นางสาวรุ่งรัตน์ พันเสนา พยาบาล
 3 นางสาวธณัฏฐ์ภรณ์ มีสมบูรณ์ พยาบาล
 4 นางสาวเสาวลักษณ์ แสนโสภา พยาบาล
 5 นางสาวพาวิณี ค�าสมัย พยาบาล
 6 นายกฤษณุ วรรณญาติ ผู้ช่วยพยาบาล

*ซ้าย 1  
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ผลการด�าเนินงาน

ประจ�าปีงบประมาณ	2563

คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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1 ด้านการเรียนการสอน

มีการจัดการเรียนการสอน	จ�านวน	6	หลักสูตร	ดังนี้

ระดับปริญญาตรี	จ�านวน	3	หลักสูตร

 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) (หลักสูตร 6 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)

 (Doctor of Medicine Program (M.D.))

 หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (พทป.บ.) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)

 (Bachelor of Applied Thai Traditional Medicine (B.ATM.))

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (วท.บ.) (หลักสูตรปรับปรุง 2559)

 (Bachelor of Science Program in Emergency Health Science (B.Sc.))

ระดับปริญญาโท	จ�านวน	1	หลักสูตร

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (วท.ม.) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 (Master of Health Science Program in Health Science [M.SC.(Health Science)]

ระดับปริญญาเอก	จ�านวน	2	หลักสูตร

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ปร.ด.) (หลักสูตรใหม่ 2560)

       (Doctor of Philosophy Program in Health Science [Ph.D.( Health Science)]

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ปร.ด.) (นานาชาติ)

      (Doctor of Philosophy Program in Health Science [Ph.D.( Health Science)]
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		จ�านวนนิสิต

สาขาวิชา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

นิสิตใหม่

 - หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

 - หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

 - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

 - หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 - หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 - หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) 

60

45

41

-

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

นิสิตรวม

 - หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

 - หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

 - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

 - หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 - หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 - หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) 

362

170

146

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

23

3

นิสิตต่างชาติ
 - หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
 - หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
 - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
 - หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 - หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 - หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) 

3
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
3
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		แผนการรับนิสิต

สาขาวิชา

จ�านวนนิสิต

ปีงบประมาณ 2562 (คน) ผู้ส�าเร็จการศึกษา

ปีการศึกษา 2561 

(คน)
แผน ผล คงอยู่

1. ระดับปริญญาตรี

 1.1. หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต 60 62 60 49

 1.2. หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 50 52 45 40

 1.3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

  สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
40 43 41 29

2. ระดับปริญญาโท     

 2.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
6 1 1 -

3. ระดับปริญญาเอก     

 3.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

  สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
6 6 5 4

รวม 162 164 152 122
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		จ�านวนนิสิตแยกตามชั้นปี	

สาขาวิชา

จ�านวนนิสิตแต่ละชั้นปี (คน)
รวมทั้งสิ้น 

(คน)
1 2 3 4 5 6

1. ระดับปริญญาตรี

 1.1. หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต 60 63 58 62 59 60 362

 1.2. หลักสูตรแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 45 40 46 39 - - 170

 1.3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

  สาขาสาขาวชิาปฏบิติัการฉกุเฉนิการแพทย์
41 35 33 35 - - 144

2. ระดับปริญญาโท  

 2.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

  สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- 1 1 - - - 2

3. ระดับปริญญาเอก

 3.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

  สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
4 11 2 3 1 2 23

 3.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

  สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (นานาชาติ)
- 2 1 - - - 3

รวม 150 150 140 139 60 62 704
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นิสิตหรือศิษย์เก่าได้รับรางวัล/ผลงานนิสิต	

นิสิตและ/ศิษย์เก่าได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ และ/หรือได้รับรางวัล ในระดับชาติและ/นานาชาติ

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

นายพลธนรักษ์ ไตรโลกวิเศษ
นิสิตสาขาปฏิบัติการ
ฉุกเฉินการแพทย์  

อาสายุวกาชาดดีเด่น รางวัลประเภทบุคคล สังกัด
อุดมศึกษา

ส�านักงานยุวกาชาด
สภากาชาดไทย  

27 มกราคม 2562

นายธนโชติ บัวหลวง
นิสิตสาขาการแพทย์
แผนไทยประยุกต์  

รางวัลชนะเลศิ การแข่งขันทักษะวชิาการ สาขาเวชกรรม
ไทยในงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการและกีฬาสมา
พันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทย
ประยุกต์แห่งประเทศไทย

มหาวิทยาลัยบูรพา 27 มกราคม 2562

นางสาวจิราภรณ์ คณะกุล
นสิิตสาขาการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์  

รางวลัชนะเลศิ การแข่งขันทกัษะวชิาการ  สาขาเวชกรรม
ไทยในงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการและกีฬาสมา
พันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทย
ประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 ประจ�าปี  2562

มหาวิทยาลัยบูรพา 27 มกราคม 2562

นายปิตุชาติ แสงผา
นิสิตสาขาการแพทย์
แผนไทยประยุกต์  

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะวิชาการ  
สาขา หัตถเวชกรรมไทย ในงานการแข่งขันทักษะทาง
วชิาการและกฬีาสมาพนัธ์นิสตินกัศกึษาแพทย์แผนไทย
และแพทย์แผนไทยประยกุต์แห่งประเทศไทย ครัง้ที ่11  
ประจ�าปี  2562  

มหาวิทยาลัยบูรพา 27 มกราคม 2562

นายณรงค์ฤทธ์ิ อนิทะสร้อย
นิสิตสาขาการแพทย์
แผนไทยประยุกต์  

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะวิชาการ 
สาขา เภสชักรรมไทย ในงานการแข่งขนัทกัษะทางวชิาการ
และกีฬาสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แผนไทยและ 
แพทย์แผนไทยประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 
ประจ�าปี  2562

มหาวิทยาลัยบูรพา 27 มกราคม 2562

นางสาวสุจิตรา วงษ์เขียด
นิสิตสาขาการแพทย์
แผนไทยประยุกต์  

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะวิชาการ 
สาขา เภสชักรรมไทยใน งานการแข่งขนัทกัษะทางวชิาการ
และกีฬาสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แผนไทยและ 
แพทย์แผนไทยประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11

มหาวิทยาลัยบูรพา 27 มกราคม 2562
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นิสิตและ/ศิษย์เก่าได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ และ/หรือได้รับรางวัล ในระดับชาติและ/นานาชาติ (ต่อ)

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

นายพิชิต โนนตูม
ศิษย์เก่า สาขาการแพทย์
แผนไทยประยุกต์  

รางวัลชนะเลิศ  นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ เรื่อง การพัฒนา 
ต�ารับเจลลดความร้อน จากสมุนไพร ในงาน มหกรรม
สมนุไพรแห่งชาตภิาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื  จงัหวดัสรุนิทร์ 
ประจ�าปี2562

กรมแพทย์แผนไทย
และแพทย์ทางเลอืก 

7 กมุภาพนัธ์ 2562

 รางวัลรองชนะเลศิอันดบั 1 การน�าเสนอ รปูแบบโปสเตอร์ 
ในงานเวชกรรมไทยระดับชาติ  ครั้งที่ 1 ประจ�าปี 2562  
เรื่อง  ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิ สระและยับยั้งการท�างานของ
เอนไซม์แอลฟากลูโคสิเดส จากสารสกัดใบดีปลากั้ง   

สมาคมแพทย์
เวชกรรมไทย 

15 พฤษภาคม 2562 

นิสิตสาขาปฏิบัติการฉุกเฉิน
การแพทย์ 
 

- รางวัลชนะเลิศวอลเล่ย์บอล ประเภททีมชาย 
- รางวลัรองชนะเลิศอันดบัท่ี 1 ฟตุซอล ประเภททมีชาย  
- รางวัลรองชนะเลศิอนัดับที ่2 ฟตุซอล ประเภททมีหญงิ
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่  1 บาสเกตบอล ประเภท
  ทีมหญิง
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 บาสเกตบอลประเภท
  ทีมชาย
งานการแข่งขนัทกัษะทางวชิาการและกฬีาสมาพนัธ์นสิิต
นักศึกษาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์แห่งประเทศไทย 
ครั้งที่5

มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

9-8 มถินุายน 2562

นายพลธนรักษ์ ไตรโลกวิเศษ
นิสิตสาขาปฏิบัติการฉุกเฉิน
การแพทย์ 

รางวัลและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ กรมกิจการเด็กและ
เยาวชน กระทรวง
การพฒันาสงัคมและ
ความมัน่คงของมนษุย์

12 กรกฎาคม 2562

นายกันตภณ  กลีบบัว
นิสิตสาขาแพทยศาสตร์  

รางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา กระทรวงศกึษาธกิาร 12 กรกฎาคม 2562

นางสาวจริาพร จนิดาศริิตระกูล
นิสิตสาขาแพทยศาสตร์  

รางวัลนิสิตแพทย์ผู้ประพฤตตนดีเด่นเชิงคุณธรรม
จริยธรรม  

แพทยสภา  29 สงิหาคม 2562  
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บทความวิทยานิพนธ์ของบัณฑิตที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติ	ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562

ชื่อ-สกุล ผลงาน

ระดับปริญญาโท

นางสาวขวญัชนก  เหมยีดนอก การเปรยีบเทียบประสทิธผิลในการลดอาการปวดบ่าของผูป่้วยกลุม่อาการปวดกล้าม

เนือ้และเยือ่พงัผดืมยัโอฟาสเชีย่ล ระหว่างนวดประคบสมนุไพรและนวดอบสมนุไพร

Ms.Souksathaphone

Chanthamath   

พฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์และผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามโปรแกรม

การป้องกันโรคเอดส์ ในนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิควิชาชีพ แขวงค�าม่วน สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว ปีการศึกษา 2561

นายพิชิต โนนตูม ฤทธิต้์านอนมุลูอสิระและยบัยัง้การท�างานของเอนไซม์แอลฟากลโูคซเิดสจากสารสกัด

ใบดีปลากั้ง

นางสาวสายทอง สมบัติภูธร ฤทธิต้์านอนมุลูอสิระและยบัยัง้การท�างานของเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดสและแอลฟา

อะไมเลสของสารสกัดผสมจากหญ้าไทรและหญ้าปราบ

ระดับปริญญาเอก

นางสาวแจ่มจันทร์ เทศน์สิงห์ Soil-Transmitted Helminthiases and Risk Factors among Thai Hill-Tribe 

Preschool-Age Children in Remote area of Thailand

นางสาวศศิธร ตัณฑวรรธนะ Preliminary Study on Safety and Efficacy of a Thai Herbal Remedy 

in Persistent Allergic Rhinitis: A Randomized Double-blind Placebo- 

controlled Trial

นายกล้าณรงค์ วงศ์พิทักษ์ Spatial Analysis of DHF Surveillance Model in Si Sa Ket Province Using 

Geographic Information System

นางสาวอริณรดา ลาดลา ปัจจัยเสี่ยงของเมตาบอลิกซินโดรมร่วมท�านายโรคหัวใจและหลอดเลือดส�าหรับ 

ผู้สูงอายุ

นางปัทมา ล้อพงค์พานิชย์ Social return on investment for patient traded by continuous 

ambulatory peritoneal dialysis: A Case in Ubon Ratchathani province, 

Thailand.

นางสาววราทิพย์ แก่นการ The Impact of Self-Management and Case Management on Progression 

of Chronic Kidney Disease in Urban Communities of Thailand :  

Randomized Controlled Trial

รายงานประจ�าปี 2562
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2 ด้านการวิจัย

ผลการด�าเนินงานการสนับสนุนการวิจัย

วัตถุประสงค์การด�าเนินงาน ผลการด�าเนินงาน

 1. ส่งเสรมิงานวจิยัเพือ่แก้ปัญหาในชมุชน

ทัง้งานวจิยัวทิยาศาสตร์ชวีภาพ งานวจิยัคลนิกิ 

และงานวจิยัด้านสาธารณสขุ และวทิยาศาสตร์

สขุภาพ รวมทัง้สนับสนุนให้มกีารน�าองค์ความ

รูท้ีไ่ด้จากงานวิจยัมาผนวกเข้ากบัการเรยีนการ

สอน  

 ก�าหนดนโยบายการส่งเสริมงานวิจัยให้สอดคล้องกับประกาศ 

ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 2.ส่งเสริมนักวิจัยให้มีความเคร่งครัดเรื่อง

คณุธรรมและจรยิธรรมการวจิยัในมนษุย์ จรรยา

บรรณการใช้สัตว์ การเลี้ยงและการใช้สัตว์

ทดลองและการจัดการของเสียอันตรายจาก

เคมีภัณฑ์ให้ อยู่ในระดับเกณฑ์มาตรฐานเป็น

ที่ยอมรับ

 ส่งเสริมให้นักวิจัยเข้ารับการอบรมจริยธรรมการวิจัย และ 

อ�านวยความสะดวกเรื่องการขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัยทั้งใน 

ระดับคณะ (ส�าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี) และระดับมหาวิทยาลัย 

(นิสิตปริญญาโท นิสิตปริญญาเอก อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน) 

 3.จัดสรรแหล่งเงินทุนสนับสนุนการวิจัย 

และการจัดท�าต�าราทั้งจากงบประมาณจาก

คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 

และแหล่งงบประมาณภายนอก เพื่อเป็น 

ช่องทางในการเผยแพร่ผลงานวิจัย และองค์

ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยให้กับนิสิต บุคลากร 

และประชาชนทั่วไป   

 ได้จัดสรรแหล่งเงินสนับสนุนการด�าเนินงานวิจัยจากเงินรายได้ 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และประชาสัมพันธ์

แหล่งทุนภายนอกคณะให้นักวิจัยในคณะได้รับทราบ

 4. จัดท�าฐานข้อมูลของนิสิตทุกระดับ 

และคณาจารย์ด้านการท�าวจิยัและผลงานวจิยั 

รวบรวมผลงานวิจัยที่ได ้ท�าเสร็จสมบูรณ์ 

แล้วเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย           

        ได้ท�าฐานข้อมลูนกัวจัิยให้เป็นปัจจุบนัในฐานข้อมลูระบบบรหิาร

จัดการงานวิจัย (RMS) ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 5. เชิดชูผลงานของนักวิจัยที่มีความ 

โดดเด่นเป็นประจ�าทุกปี 

 ได้จัดให้มีรางวัลนักวิจัยดีเด่น และการประกวดผลการน�าเสนอ

งานวิจัยทั้งแบบปากเปล่าและแบบโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการ

เนือ่งในวนัคล้ายวนัสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหาสารคาม 

วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

รายงานประจ�าปี 2562
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 43

ANNUAL REPORT 2019
Faculty of Medicine MAHASARAKHAM UNIVERSITY



โครงการวิจัยและงานสร้างสรรค์

ผลงานวิจัย	นวัตกรรม	และงานสร้างสรรค์ที่ได้รับรางวัล

 โดยได้รับงบประมาณสนบัสนนุจากเงนิรายได้ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม จ�านวน 2,998,960 บาท 

และได้รับงบประมาณสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก จ�านวน 6,280,639 บาท

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

รศ.ดร.เบญจพร บุราณรัตน์

 

รางวลันกัวจิยัดเีด่นด้านผลงานตพีมิพ์ คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

21/พ.ย./62

ผศ.ดร.ภญ.วรญัญา จตุพรประเสริฐ รางวลันกัวจิยัดเีด่นด้านผลงานตพีมิพ์ คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

21/พ.ย./62

รศ.พญ.จิราพร สิทธิถาวร รางวลันกัวจิยัดเีด่นด้านผลงานตพีมิพ์ คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

21/พ.ย./62

รศ.ดร.ต้องจิตร ถันชมนาง รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านผลงานวิจัย

ที่น�าไปใช้ประโยชน์

คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

21/พ.ย./62

อาจารย์วัลลภา ลีลานันทกุล รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านงานวิจัย

เพื่อแก้ปัญหาชุมชน

คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

21/พ.ย./62
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3 ด้านการบริการวิชาการ

การให้บริการโรงพยาบาลสุทธาเวช

วิสัยทัศน์ ปรัชญา พันธกิจ โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วิสัยทัศน์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล เพื่อชุมชนด้วยการแพทย์อันดีงาม 

ปรัชญา  “ผู้มีปัญญา พึงเป็นอยู่เพื่อสุขภาพมหาชน”

พันธกิจ  1) ให้บริการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ

  2) สนับสนุนการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพทุกระดับ

  3) วิจัยและการสร้างองค์ความรู้ด้านสุขภาพเพื่อแก้ไขปัญหาที่พบบ่อยในชุมชน

  4) ศูนย์กลางการรับส่งต่อผู้ป่วยระดับตติยภูมิของภูมิภาค

 โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์เป็นหน่วยงานภายในก�ากับของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

เปิดด�าเนินการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2547 ณ อาคารประกอบการหอพัก ระหว่างหอพักเชียงยืนและหอพักชื่นชม 

ภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต�าบลขามเรียง ต่อมาได้เปิดศูนย์บริการทางการแพทย์แห่งที่ 2 ณ ที่ท�าการ 

คณะแพทยศาสตร์ อาคารศูนย์บริการทางการแพทย์ ต�าบลตลาด อ�าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 6 กุมพาพันธ์ 

2549 ซึ่งได้ผ่านการประเมินจากส�านักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น ให้เป็นหน่วยบริการประจ�า (CUP) 

เม่ือวันที่ 1 ตุลาคม 2552 โดยท่ีศูนย์บริการทางการแพทย์ เขตพื้นที่ขามเรียงเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิ ปัจจุบัน 

ศูนย์บริการทางการแพทย์ได้เปิดเป็นโรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ และได้ผ่านการตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียน 

เป็นหน่วยบริการรับส่งต่อ จากส�านักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น รวมทั้งได้เปิดให้บริการผู้ป่วยใน 

และผู้ป่วยฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่ วันที่ 16 มิถุนายน 2557 ระยะแรกเปิดให้บริการ 30 เตียง และปัจจุบัน 

มี 104 เตียง โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นโรงพยาบาลประเภททั่วไปที่ 

เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีสาขาที่เปิดให้บริการ ดังนี้

            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

คลินิกโรคทั่วไป
คลิกนิกศัลยกรรม

หลอดเลือด
คลิกนิกฉายแสงอาทิตย์เทียม ห้องผ่าตัด

คลิกนิกอายุรกรรมทั่วไป คลิกนิกกุมารเวชกรรม คลิกนิกสุขภาพจิต หน่วยไตเทียม

คลิกนิกอายุรกรรมโรคไต คลิกนิกจักษุวิทยา คลิกนิกทันตกรรม อาคารรังสีวินิจฉัย

คลกินกิอายรุกรรมโรคเลอืด คลิกนิกหู คอ จมูก คลิกนิกกายภาพบ�าบัด ห้องปฏบัิตกิารทางการแพทย์

คลิกนิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ห้องตรวจการนอนหลับ คลกินกิแพทย์แผนไทยประยกุต์ แผนกอบุตัเิหตฉุกุเฉนิ 24 ชัว่โมง

คลิกนิกศัลยกรรมประสาท คลิกนิกโรคผิวหนัง 
ศูนย์เลเซอร์ผิวหนัง

ตรวจสุขภาพประจ�าปี หอผู้ป่วยสามญั/หอผู้ป่วยในพเิศษ
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General	Profile	2562

การบริการห้องผ่าตัด

ประเภท จ�านวน

1.  จ�านวนเตียงบริการทั่วไป 

      (104 เตียง ไม่รวม ICU)

สามัญ 69 เตียง

พิเศษ 35 เตียง

2. ห้องผ่าตัด OR 3 ห้อง 

3. การให้บริการ 
ห้องตรวจทั่วไป 10 ห้อง 

คลินิกเฉพาะทาง 15 คลินิก

4. บุคลากร บุคลากร (ไม่รวมอาจารย์แพทย์) 307 คน

บุคลากรสายวิชาชีพ 278 คน

แพทย์ลาศึกษาต่อ 19 คน

แพทย์เฉพาะทาง (รวมผู้เชี่ยวชาญ) 25 คน

5. สถิติการให้บริการ ณ 30 ก.ย. 2562 OPD IPD

รวมทั้งหมด (ครั้ง) 206,744 ต่อปี 4,265 ต่อปี

6. แหล่งรายได้หลัก 

    (3 ล�าดับแรก)

ณ 30 ก.ย. 2562 OPD IPD

ข้าราชการ (จ่ายตรง) 61% 56%

บัตรทอง (UC) 24% 25%

ช�าระเอง / สิทธิ์อื่นๆ %6 %14

ห้องผ่าตัด 3 ห้อง อยู่ระหว่างปรับปรุง 3 ห้อง รวม 6 ห้อง

รายงานประจ�าปี 2562
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ด้านการให้บริการของโรงพยาบาล

142,616 155,287 165,834 
206,744 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

สถิติผู้ป่วยนอก (OPD) ปี 2559-2562

ด้านการให้บริการของโรงพยาบาล

75,785 
123,749 142,616 155,287 165,834 

206,744 
302,694 

 -
 100,000
 200,000
 300,000
 400,000

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

แนวโน้มผู้ป่วยนอกOPD (ครั้ง) ปี 2562 - 2566
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2,148 2,079 
2,525 

4,265 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

สถิติผู้ป่วยใน (IPD) ปี 2559-2562
IPD

(ราย)

266 

1,758 
2,148 2,079 

2,525 

4,265 

6,244 

 -
 1,000
 2,000
 3,000
 4,000
 5,000
 6,000
 7,000

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

แนวโน้มผู้ป่วยใน IPD (ราย)  ปี 2562 - 2566
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112.63 118.77 

159.96 

184.80 

120.75 
132.43 139.36 

207.37 

-
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 (30 ก.ย.62)

ลา้
น

1. รำยรับจรงิ 2. รำยจำ่ยจรงิ

เปรียบเทียบรายรับจริง - รายจ่ายจริง รพ. ปี 2559 - 2562

แนวโน้มรายรับ / รายจ่าย

113 119 

160 
185 

222 

266 

319 

383 

121 132 139 

207 
228 

251 
276 

304 

-8 -14 21 
-23 -6 15 

43 
80 

-50
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 450

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

ล้า
น

แนวโน้มรายรับจริงเทียบรายจ่ายจริงโรงพยาบาล ปี 2562 - 2566

งบประมาณโรงพยาบาลสุทธาเวชงบประมาณโรงพยาบาลสุทธาเวช
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รายได้แยกสิทธิ์ OPD ปี 2559-2562
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รายได้แยกสิทธิ์  OPD ปี  2559 - 2562

UC จ่ายตรง ประกนัสงัคม ประกนัชีวิต พรบ รฐัวิสาหกิจ ตรวจสขุภาพ ช าระเงินเอง สทิธิอื่นๆ

UC
24%

จ่ายตรง

ประกันสังคม
4%

ประกันชีวิต
ช าระเงินเอง

6%

ภาพรวมรายได้แยกสิทธิ์ OPD ปี 2559 - 2562

ที่มาข้อมูล : งานประกันสุขภาพ
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รายได้แยกสิทธิ์ IPD ปี 2559-2562
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รายได้แยกสิทธิ์  IPD ปี  2559 - 2562
UC จ่ำยตรง ประกันสังคม ประกันชวีติ พรบ รัฐวสิำหกจิ ช ำระเงนิเอง สทิธอิืน่ๆ

UC
25%

จ่ายตรง

ประกันสังคม
3%

ประกันชีวิต
สิทธิอื่นๆ

14%

ที่มาข้อมูล : งานประกันสุขภาพ
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.(1) .(2) .(3) .(4)

ล าดับ รายการ ประมาณการ ปี 2562 รับจริง ปี 2562   
(ณ 30 ก.ย. 2562) เพิ่ม / ลด (+/-) ร้อยละ (%) 

1 รายได้ บัตรทอง (UC) 42,400,000 51,536,279.14 9,136,279.14 121.55
2 รายได้ จ่ายตรง 134,400,000 92,898,632.14 - 41,501,367.86 69.12
3 รายได้ประกันสังคม 2,795,000 3,309,769.68 514,769.68 118.42
4 รายได้บริษัทประกันชีวิต 10,855,000 5,500,307.00 - 5,354,693.00 50.67
5 รายได้ พ.ร.บ. ประภันภัยรถยนต์ 180,000 645,244.00 465,244.00 358.47
6 รายได้ รัฐวิสาหกิจ 360,000 511,212.25 151,212.25 142.00
7 รายได้ บริการตรวจสุขภาพ 9,180,000 7,617,243.00 - 1,562,757.00 82.98
8 รายได้ ช าระเอง (เงินสด) 31,355,000 26,553,871.50 - 4,801,128.50 84.69

รวมรายได้ 231,525,000 188,572,558.71 -42,952,441 81.45

รายรับจริงเทียบประมาณการแยกตามสิทธิ์โรงพยาบาลสุทธาเวช ประจ าปี 2560 - 2562

-100 -50 - 50  100  150  200  250

บัตรทอง (UC)

จ่ายตรง

ประกันสังคม

บริษัทประกันชีวิต

พ.ร.บ. ประภันภัยรถยนต์

รัฐวิสาหกิจ

บริการตรวจสุขภาพ

ช าระเอง (เงินสด)

ล้าน

รายรับจริงแยกตามสิทธิ์โรงพยาบาล ปี 2562

ประมาณการ ปี 2562 รับจริง ปี 2562 เพิ่ม / ลด

ที่มาข้อมูล : งานการเงินและบัญชี

.(1) .(2) .(3) .(4)

ล าดับ รายการ ประมาณการ ปี 2562 รับจริง ปี 2562   
(ณ 30 ก.ย. 2562) เพิ่ม / ลด (+/-) ร้อยละ (%) 

1 รายได้ บัตรทอง (UC) 42,400,000 51,536,279.14 9,136,279.14 121.55
2 รายได้ จ่ายตรง 134,400,000 92,898,632.14 - 41,501,367.86 69.12
3 รายได้ประกันสังคม 2,795,000 3,309,769.68 514,769.68 118.42
4 รายได้บริษัทประกันชีวิต 10,855,000 5,500,307.00 - 5,354,693.00 50.67
5 รายได้ พ.ร.บ. ประภันภัยรถยนต์ 180,000 645,244.00 465,244.00 358.47
6 รายได้ รัฐวิสาหกิจ 360,000 511,212.25 151,212.25 142.00
7 รายได้ บริการตรวจสุขภาพ 9,180,000 7,617,243.00 - 1,562,757.00 82.98
8 รายได้ ช าระเอง (เงินสด) 31,355,000 26,553,871.50 - 4,801,128.50 84.69

รวมรายได้ 231,525,000 188,572,558.71 -42,952,441 81.45

รายรับจริงเทียบประมาณการแยกตามสิทธิ์โรงพยาบาลสุทธาเวช ประจ าปี 2560 - 2562

-100 -50 - 50  100  150  200  250

บัตรทอง (UC)

จ่ายตรง

ประกันสังคม

บริษัทประกันชีวิต

พ.ร.บ. ประภันภัยรถยนต์

รัฐวิสาหกิจ

บริการตรวจสุขภาพ

ช าระเอง (เงินสด)

ล้าน

รายรับจริงแยกตามสิทธิ์โรงพยาบาล ปี 2562

ประมาณการ ปี 2562 รับจริง ปี 2562 เพิ่ม / ลด

ที่มาข้อมูล : งานการเงินและบัญชี

  .(1)  .(2)  .(3)  .(4)

ล�าดบั  รายการ
ประมาณการ 

ปี 2562

รับจริง ปี 2562   

(ณ 30 ก.ย. 2562)
 เพิ่ม / ลด (+/-) 

 ร้อยละ 

(%) 

1 รายได้ บัตรทอง (UC)   42,400,000     51,536,279.14 9,136,279.14 121.55

2 รายได้ จ่ายตรง 134,400,000     92,898,632.14 - 41,501,367.86     69.12 

3 รายได้ประกันสังคม      2,795,000        3,309,769.68 514,769.68   118.42 

4 รายได้บริษัทประกันชีวิต    10,855,000        5,500,307.00 - 5,354,693.00     50.67 

5 รายได้ พ.ร.บ. ประภันภัยรถยนต์         180,000           645,244.00  465,244.00   358.47 

6 รายได้ รัฐวิสาหกิจ         360,000           511,212.25  151,212.25   142.00 

7 รายได้ บริการตรวจสุขภาพ       9,180,000        7,617,243.00 - 1,562,757.00     82.98 

8 รายได้ ช�าระเอง (เงินสด)     31,355,000      26,553,871.50 - 4,801,128.50     84.69 

รวมรายได้ 231,525,000 188,572,558.71 - 42,952,441.00 81.45
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ด้านการบริการวิชาการ	วิชาชีพ	การแพทย์	และโรงพยาบาล

การประชุมวชิาการ	การพฒันาเดก็ปฐมวยัสู่	Thailand	4.0	

 เป็นการ Update การพฒันาศนูย์เรยีนรู ้สถานพฒันา

เดก็เลก็ส่งเสริมนมแม่และเรยีนรูแ้บบบรูณาการ แลกเปล่ียน

เรียนรู้ นานาพฤติกรรมเด็กปฐมวัย การพัฒนาเด็กปฐมวัย

สู่ Thailand 4.0 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จริง  

รวมทัง้การขับเคลือ่นสถานพฒันาเดก็นมแม่และการเรยีน

รู้แบบบูรณาการสู่หน่วยงานต่างๆ            

เปิดศนูย์บริการทางการแพทย์ศรีสวสัดิ	์โรงพยาบาลสุทธาเวช 

คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 ด�าเนนิการให้บรกิารด้านสขุภาพแก่ประชาชนศรีสวสัด์ิ 

และประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
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4 ด้านการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม

ประเพณีสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรมไทย

คณะแพทยศาสตร์	ประจ�าปี	2562

 วันพฤหัสบดี ที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 07.30 – 

13.00 น. ณ ลานสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ท่ีปรึกษาคณบดคีณะแพทยศาสตร์	มหาวทิยาลัย

มหาสารคาม	พร้อมด้วยบุคลากรคณะแพทยศาสตร์	

ร่วมท�าบุญเนื่องในวันวิสาขบูชา		

 เมื่อวันศุกร์ ที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.30 – 

12.00 น. ณ วัดศรีสวัสดิ์ อ�าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

คณบดีคณะแพทยศาสตร์	พร้อมด้วยผู้บริหาร	

และบุคลากรร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ	

หน้าพระราชานุสาวรีย์สมเดจ็พระมหติลาธเิบศร 

อดุลยเดชวิกรม	 พระบรมราชชนก	 “พระบิดา

แห่งการแพทย์ไทย”	 เน่ืองในวันมหิดลประจ�าป	ี

2562

รายงานประจ�าปี 2562
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5 ด้านการบริหารจัดการ

ด้านบุคลากรคณะแพทยศาสตร์

หมายเหตุ : ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในคณะแพทยศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2560  

  (ข้อมูล ณ 4 ตุลาคม 2561)

ด้านการบริหารจัดการ5

หมายเหตุ ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เร่ือง การแบ่งหน่วยงานภายในคณะแพทยศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2560
(ข้อมูล ณ 4 ตุลาคม 2561)

ด้านบุคลากรคณะแพทยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม (530 อัตรา)

สาขาวิชา (121) โรงพยาบาลสุทธาเวช (295)ส านักงานเลขานุการคณะฯ (114)

กรอบจริง 539 อัตรา 
ยังไม่จัดสรร งปม. 9 อัตรา

สาขาวิชา/หน่วย รวม ผชช มมส สบพช สาขา
1. แพทยศาสตร์ 92  11  43    38  -  
 -  ปรีคลินิก 31  4    21    6    -  
 -  คลินิก 61  7    22    32  -  
2. แพทยแ์ผนไทยประยกุต์ 15  - 6      - 9    
3. ปฏบิติัการฉกุเฉนิการแพทย์ 7    1    3      - 3    
4. บัณฑิตศึกษา 7    2    3      - 2    
5. หน่วยแพทยศาสตรศึกษา - - -   - -  

รวมทัง้สิน้ 121 14  55    38  14   
*ผชช คือ ผู้เชี่ยวชาญ ใช้เงิน สบพช ทัง้หมด

สาขาวิชา/หน่วย รวม มมส สบพช รพ
1. งานอ านวยการ 3      -   -   3      
2. งานการแพทย์ 20    -   -   20    
3. งานพยาบาล 152  2      1      149  
4. งานเภสัชกรรม 18    2      -   16    
5. งานเวชระเบียนและสถิติ 8      -   -   8      
6. งานห้องปฏิบัติการ 11    -   -   11    
7. งานรังสีวนิิจฉัย 8      1      -   7      
8. งานทันตกรรม 14    -   -   14    
9. งานกายภาพบ าบัด 6      1      -   5      
10. งานเวชกรรมสังคม 23    1      -   22    
11. งานโภชนาการ 6      -   -   6      
12. งานพฒันาคุณภาพ 3      1      -   2      
13. งานประกนัสุขภาพ 5      1      -   4      
14. งานแพทย์แผนไทยฯ 9      2      -   7      
15. งานจ่ายกลาง 9      -   -   9      

รวมทัง้สิน้ 295  11    1      283  
* สบพช คือ ผู้เชี่ยวชาญ

หน่วยงาน รวม ผชช มมส สบพช สาขา รพ
1. สาขาวชิา 121  14   55   38   14   -  
2. ส านักงาน 114  -  9     48   -  57   
3. โรงพยาบาล 295  1     11   -  -  283  

รวม 530  15   75   86   14   340  

สาขาวิชา/หน่วย รวม มมส สบพช รพ
หัวหน้าส านักงาน 1    1    -   - 1    
1. งานนโยบายและแผน 4    1    2      1    4    
2. งานการเงินและบัญชี 9    2    2      5    9    
3. งานพสัดุ 6    1    4      1    6    
4. งานการเจ้าหน้าที่ 5    - 3      2    5    
5. งานธรุการและยานยนต์ 11  - 4      7    11   
6. งานเทคโนโลยีฯ 9    1    3      5    9    
7. งานวจิัยฯ 3    1    2      - 3    
8. งานกจิการนิสิต 3    - 3      - 3    
9. งานประชาสัมพนัธ์ 2    - 1      1    2    
10. งานอาคารสถานทีฯ่ 30  - 1      29  30   
11. งานวชิาการ 22  2    20    - 22   
12. งานวศิวกรรมฯ 7    - 1      6    7    
13. งานกจิการพเิศษ 1    - 1      - 1    
14. งานวเิทศสัมพนัธ ์ 1    - 1      - 1    

รวมทัง้สิน้ 114 9    48    57  114 

กรอบอัตรารวม  539  อัตรา
1. ข้าราชการ (5)
2. ผู้เชี่ยวชาญ (15)
3. พนักงานวิชาการ (103+2)
4. พนักงานปฏิบัติการ (210+5)
5. ลูกจ้างช่ัวคราว (180+2)
6. ลูกจ้างรายวัน (17)
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จ�านวนบุคลากรวิชาชีพ	ปี	2562

วิชาชีพ จ�านวน

แพทย์ (ปฏิบัติงาน 13, ลาศึกษา 10) 23

ทันตแพทย์ (ปฏิบัติงาน 2, ว่าง 2) 4

พยาบาล (ปฏิบัติงาน 102, ว่าง 17) 119

เภสัชกร (ปฏิบัติงาน 10, ไม่มีเงินจ้าง 2) 12

เทคนิคการแพทย์ (ปฏิบัติงาน 8) 8

รังสีการแพทย์ (ปฏิบัติงาน 4, ว่าง 1) 5

กายภาพบ�าบัด (ปฏิบัติงาน 2, ว่าง 2) 4

นักวิชาการสาธารณสุข (ปฏิบัติงาน 3) 3

จ�านวนบุคลากรสายวิชาชีพ

จ�านวนบุคลากรตามสาขาความเชียวชาญแพทย์

สาขาความเชี่ยวชาญแพทย์ จ�านวน

1. MED (ปฏิบัติงาน 6, ลาศึกษา 2)

2. Surg (ปฏิบัติงาน 2, ลาศึกษา 2)

3. OBGYN (ปฏิบัติงาน 3, ลาศึกษา 1)

4. PED (ปฏิบัติงาน 3)

5. Ortho (ปฏิบัติงาน 4, ลาศึกษา 1)

6. Eye (ปฏิบัติงาน 4)

7. ENT (ปฏิบัติงาน 4)

8. Anesthetist (ปฏิบัติงาน 3, ลาศึกษา 2 )

9. Psychiatrst (ปฏิบัติงาน 2)

10. Rehab 

11. X-ray (ปฏบัติงาน 4)

12. Fam.med,GP

13. Patho (ปฏิบัติงาน 3)

14. ER

15. ตจวิทยา (ปฏิบัติงาน 1 )

16. ประสาทวิทยา (ปฏิบัติงาน 1)

17. เวชศาสตร์ครอบครัว (ปฏิบัติงาน 3 )

8

4

4

3

5

4

4

5

2

1

4

9

3

-

1

1

3

รวม 51
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เครือข่ายความร่วมมือกับองค์การต่างประเทศ	

ที่ วัน/เดือน/ปี ชื่ออาคันตุกะ/สัญชาติ หน่วยงาน
ผู้เข้า

ร่วม

งบ

ประมาณ
วัตถุประสงค์

1 1162/1/ คณะนิสิตต่างชาติ Showa University 

ญี่ปุ่น / Sanata Dharma 

อินโดนีเซีย

University of the 

Philippines Manila 

ฟิลิปปินส์

Auburn University

สหรัฐอเมริกา

30 1,050 เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลีย่น

องค์ความรูใ้นด้านระบบบรกิาร

ของโรงพยาบาลสุทธาเวช

2 62/2/14 Associate Professor Miyuki 

Hashimoto

Showa University 

ญี่ปุ่น

34 1,050 เข้าเยี่ยมชมและหารือความ

ร่วมมือทางวิชาการในด้านการ

จัดการเรยีนการสอน การวจิยั 

และการแลกเปลี่ยนบุคลากร

3 20/3/62 คณะนิสิตต่างชาติ College of Nursing, 

Aichi Medical 

University 

ญี่ปุ่น

30 900 แลกเปลีย่นเกีย่วกบัระบบการ

บรกิารสขุภาพในประเทศไทย

4

62/3/22-18

Dr. Vorachith  Thiphakoon

Mrs. Vilaythong  Souliyavong

Mrs. Soumaly  Sisavath

Mrs. Sililack  Banouvong

Mr. Kengsomkieth Thammavongsa

Ms. Phonechan  Bouyalith

Ms. Phetphachan  Saynivong

Ms. Phonesy  Singvichit

Ms. Vilasa  Phoudthakesone

Ms. Teo  Midouangchanh

Ms. Niphone  Phengsavanh

Ms. Lamphoune  Seepasert

Ms. Timkham  Saynolath

Ms. Thonglam  Thommavong

โรงพยาบาลเชษฐาธิราช 

สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว

107 15,885

แลกเปลีย่น และฝึกประสบการณ์

ระยะสั้นในด้านการบริหาร

จัดการระบบบริการสุขภาพ
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6 ด้านงบประมาณ

งบประมาณคณะแพทยศาสตร์

ด้านงบประมาณ6
งบประมาณคณะแพทยศาสตร์
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งบประมาณคณะแพทยศาสตร์	ปีงบประมาณ		พ.ศ.	2562	

ประเภทงบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ปี2560 ปี2561 ปี2562

1. งบประมาณเงินแผ่นดิน 208,234,933.59 31,113,324.13 52,715,614.98

   1.1 งบประมาณแผ่นดิน  (ปกติ) 208,234,933.59 31,113,324.13 52,715,614.98

2. งบประมาณเงินรับฝาก (เงินรายได้) 42,526,920 50,543,005.26 48,159,680.86

 2.1 โครงการผลิตและพัฒนาศักยภาพและบุคลากร  

  ตามโครงการผลิตแพทย์แห่งประเทศไทย

42,526,920 50,543,005.26 48,159,680.86

3. งบประมาณเงินรายได้  138,259,032.52 229,516,554.79 321,257,345.48

   3.1 ส�านักงานเลขานุการคณะ 8,437,310.32 11,180,773.54 9,725,426.98

   3.2 ระดับปริญญาตรี    

  - สาขาวิชาแพทยศาสตร์ 2,036,452 3,195,469.36 3,908,732.54

  - สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 378,648 454,467 649,860.85

  - สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 1,071,162.30 1,139,827 985,935

 3.3 ระดับปริญญาโท (สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ) 13,631 34,662 48,750

   3.4 ระดับปริญญาเอก (สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ) 321,987.99 494,520.20 449,826

   3.5 โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ 123,158,391.03 139,109,385.70 207,367,909.11

   3.6 เงินสะสมและงบกลางปี 2,841,449.88 73,907,449.99 98,120,905

4. งบประมาณอื่นๆ 15,704,348 11,355,926 6,090,505

   4.1 งบค่าเสื่อม 3,338,048 3,631,926 2,453,805

   4.2 เงินกองทุนคณะแพทยศาสตร์ (3 กองทุน) 787,700 75,500 654,500

 4.3 งบประมาณโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอ�าเภอ 

  หนึ่งทุน (ODOD) (ปีการศึกษา)

11,578,600 7,648,500 2,982,200

รวม 404,725,234.11 322,528,810.18 428,223,146.32
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7 ด้านการประกันคุณภาพด้านการประกันคุณภาพ7
 การประกันคุณภาพการศึกษา (QA)

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

3.99 4.08 4.35 4.57 4.72 

หมายเหตุ - คะแนนเต็ม 5.00 - ปี 2557-2560 ใช้เกณฑ์ใหม่

 การปฏิบัติตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี (ก.พ.ร.)

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

3.05 4.25 4.29 4.37 4.70 

หมายเหตุ - คะแนนเต็ม 5.00

29/02/2559

1/6/2561 2/08/2562(1ปี)

/12/2562

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

- HA - HA - ธ ำรง HA แผนกำรรับรอง

ขั้น
ที่

ได้รับการรับรองการพัฒนาคุณภาพของสถานพยาบาล 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในรายมาตรฐาน	ประจ�าปีการศึกษา	2561

องค์ประกอบ  /  ตัวบ่งชี้
จ�านวนตัวบ่งชี้

ที่ประเมิน

ผลการประเมินรายมาตรฐาน

ผลการประเมิน
ตนเอง

ผลการประเมิน
ของกรรมการ

1. การผลิตบัณฑิต 6 4.40 4.40

 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม  3.65 3.65

 1.2  อาจารย์ประจ�าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  5.00 5.00

 1.3  อาจารย์ประจ�าคณะที่ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ  2.73 2.73

 1.4  จ�านวนนสิติเตม็เวลาเทยีบเท่าต่อจ�านวนอาจารย์ประจ�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 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย
  หรืองานสร้างสรรค์

 5.00 5.00

 2.2  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  5.00 5.00

 2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ�าและนักวิจัย  5.00 5.00

3.  การบริการวิชาการ 1 5.00 5.00

 3.1  การบริการวิชาการแก่สังคม  5.00 5.00

4.  การท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 1 5.00 5.00

 4.1  ระบบและกลไกการท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  5.00 5.00

5.  การบริหารจัดการ 2 5.00 5.00

 5.1  การบริหารของคณะเพื่อการก�ากับติดตามผลลัพธ์
  ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ

 5.00 5.00

 5.2  ระบบก�ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร  5.00 5.00

รวม 13 4.72 4.72

 คณะแพทยศาสตร์ ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบการประเมินปีการศึกษา 2561 (ตั้งแต ่

1 สิงหาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2562) เมื่อวันพุธที่ 11 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม ME2 – 0701 (50 ที่นั่ง) 

ช้ัน 7 อาคารศนูย์บริการทางการแพทย์และศนูย์วจิยัเฉลมิพระเกยีรต ิหลงัที ่2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 

(เขตพื้นที่ในเมือง) ต�าบลตลาด อ�าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

องค์ประกอบ  /  ตัวบ่งชี้
จ านวนตัว

บ่งชี้
ที่ประเมิน

ผลการประเมินรายมาตรฐาน
ผลการประเมิน

ตนเอง
ผลการประเมิน
ของกรรมการ

1. การผลิตบัณฑิต 6 4.40 4.40
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 3.65 3.65
1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคณุวุฒปิริญญาเอก 5.00 5.00
1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ 2.73 2.73
1.4 จ านวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าตอ่จ านวนอาจารย์
ประจ า

5.00 5.00

1.5 การบริการนสิิตระดบัปริญญาตรี 5.00 5.00
1.6 กิจกรรมนิสิตระดบัปริญญาตรี 5.00 5.00
2. การวิจัย 3 5.00 5.00
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรอื
งานสร้างสรรค์

5.00 5.00

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 5.00 5.00
2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 5.00 5.00
3. การบริการวิชาการ 1 5.00 5.00
3.1 การบริการวิชาการแกส่ังคม 5.00 5.00
4. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 1 5.00 5.00
4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 5.00 5.00
5. การบริหารจัดการ 2 5.00 5.00
5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากบัตดิตามผลลัพธ์
ตามพันธกิจกลุ่มสถาบนั และเอกลักษณ์ของคณะ

5.00 5.00

5.2 ระบบก ากับการประกันคณุภาพหลักสูตร 5.00 5.00
รวม 13 4.72 4.72

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในรายมาตรฐาน  ประจ าปีการศึกษา  2561

คณะแพทยศาสตร์  ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  วงรอบการประเมินปีการศึกษา  2561
(ตั้งแต่  1  สิงหาคม  2561  - 31  กรกฎาคม  2562)  เมื่อวันพุธที่  11  กันยายน  2562  ณ  ห้องประชุม
ME2 – 0701  (50  ที่นั่ง)  ชั้น  7  อาคารศูนย์บริการทางการแพทย์และศูนย์วิจัยเฉลิมพระเกียรติ หลังที่  2  
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (เขตพ้ืนที่ในเมือง) ต าบลตลาด  อ าเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม
โดยมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
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ผลการประเมินการปฏิบัติราชการของคณะแพทยศาสตร์

 คณะแพทยศาสตร์ ได้ด�าเนินการจัดท�าค�ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตั้งแต่ 

1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562) ปัจจุบันยังไม่ได้รับการประเมินผลการด�าเนินงานจากคณะกรรมการ 

ซึ่งคณะมีเพียงคะแนนถ่วงน�้าหนักของผลการด�าเนินงานการประเมินตนเองรอบ 12 เดือนเท่านั้น 

ปีงบประมาณพ.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 42 4.1427 ดี

2558 35 3.7139 ดี

2559 36 4.6974 ดีมาก

2560 53 4.2541 ดีมาก

2561 41 4.4045 ดีมาก

2562 40 4.7074

(คะแนนประเมินเบื้องต้น

จากคณะกรรมการ)

ดีมาก

(คะแนนประเมินเบื้องต้น

จากคณะกรรมการ)
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8 เหตุการณ์ส�าคัญประจ�าปี

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก	 University	 of	

Maryland	ประเทศสหรัฐอเมริกา

 วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 - 11.00 น. 
ณ อาคารโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศ.นพ.สุรพล เวียงนนท์ 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณาจารย์ พร้อมด้วยบุคลากร
ทางการแพทย ์  ให ้การต ้อนคณะศึกษาดูงานจาก 
University of Maryland ประเทศสหรัฐอเมริกา 
พร้อมด้วยนิสิตจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ได้เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงานโรงพยาบาล 
สุทธาเวช มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
การจัดการเรียนการสอนร่วมสหวิชาชีพ Inter Professional 

Education (IPE) 

การประชุมวิชาการ	การพัฒนาเด็กปฐมวัยสู่	

Thailand	4.0

 วันพธุ ที ่13 มนีาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชมุ
สถาบนัวจิยัและวฒันธรรมอีสาน มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เกรียงไกร โกวิทางกูร 
ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลสุทธาเวช เป็นประธานกล่าวเปิด
จัดโดยงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสุทธาเวช ได้รับ
เกยีรตจิาก ศาสตราจารย์คลนิกิ แพทย์หญงิศริาภรณ์ สวสัดิวร 
ทีป่รกึษาโครงการ ศาสตราจารย์ ดร.วลิาศ ววูงศ์ ทีป่รกึษา
ด้านวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร พญ.นัยนา ณีศะนันท์ แพทย์ผู้เชียวชาญ ด้าน
พัฒนาการเด็ก สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 
ดร.สวาสฎิพร แสนค�า ศึกษานิเทศก์ ส�านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศกึษาอบุลราชธานเีขต 1 คณุศศธิร วฒัน
กุล (คุณลอร่า) และสุนิสา โสภาอุทก ครูพี่เลี้ยงศูนย์เรียน
รู ้ฯ เป็นวทิยากร ในการนีไ้ด้รบัเกยีรตจิากนายเกยีรตศิกัดิ์ 
จันทรา ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ได้ให้เกียรติ
ร่วมรับฟังการบรรยายในครั้งนี้ เพื่อ Update การพัฒนา
ศูนย์เรียนรู้ สถานพัฒนาเด็กเล็กส่งเสริมนมแม่ บูรณาการ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พฤติกรรมเด็กปฐมวัย
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ผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลสุทธาเวช	

คณะแพทยศาสตร์ต้อนรับการเย่ียมตดิตามงาน

ในพื้นที่	 ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	

เขต	7	ขอนแก่น	

 วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป 
ณ ห้องประชุม ME1-0310 และศูนย์เรียนรู้ “สถานพัฒนา
เด็กเล็ก นมแม่และเรียนรู้แบบบรูณาการ”โรงพยาบาลสทุธ
าเวชด�าเนินงานศูนย์เรียนรู้ “สถานพัฒนาเด็กเล็ก นมแม่ 
และเรียนรู้แบบบูรณาการ” โรงพยาบาลสุทธาเวช โดยได้
หารือแนวทางการขับเคล่ือนการพัฒนาเด็กปฐมวัยสู ่ 
Thailand 4.0 ผ่านการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ สถานพัฒนา 
เด็กเล็ก นมแม่และเรียนรู้แบบบูรณาการ และเยี่ยมชม
สถานที่ในการด�าเนินงาน 

พิธีมอบเครื่องแบบปฏิบัติการของนิสิตคณะแพทยศาสตร์

ประจ�าปีการศึกษา	2561

 เมือ่วันพธุ ที ่16 มกราคม 2562 ณ อาคารโรงพยาบาลสทุธาเวช ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

นายแพทย์รัฐ สอนสุภาพ ผู้รักษาการคณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานในพิธี

และมอบเครื่องแบบปฏิบัติการแก่นิสิตคณะแพทยศาสตร์ ประจ�าปีการศึกษา 2561 

รวมจ�านวน 142 เพื่อให้นิสิตคณะแพทยศาสตร์ ตระหนักถึงบทบาทในวิชาชีพ 

รับผิดชอบ ส่งเสริมทัศนคติในวิชาชีพ ให้นิสิตได้ตระหนักถึงการเตรียมความพร้อม

ในการปฏิบัติงานคลินิก สร้างความภาคภูมิใจให้กับนิสิตคณะแพทยศาสตร์ และ 

ปลูกฝังคุณธรรมและค่านิยมในความดีงานต่อนิสิต
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พธิีไหว้ครูคณะแพทยศาสตร์	มหาวทิยาลัยมหาสารคาม	

ประจ�าปีการศึกษา	2562

 วันพฤหัสบดี ที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. 

ณ ห้องประชุม สมพร โพธินาม ชั้น 2 อาคารศูนย์บริการ

ทางการแพทย์และศูนย์วิจัยเฉลิมพระเกียรติ หลังที่ 2 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

นายแพทย์เกรียงไกร โกวทิางกรู รองคณบดฝ่ีายโรงพยาบาล 

เป็นประธานในพธิไีหว้ครคูณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยั

มหาสารคาม ประจ�าปีการศกึษา 2562 มวีตัถปุระสงค์เพือ่

ให้นสิติได้แสดงความกตัญญกูตเวทต่ีอบรูพาจารย์ ส่งเสรมิ

ความสามัคคี รวมทั้งส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่าง

คณาจารย์และนิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม

คณบดคีณะแพทยศาสตร์	มหาวทิยาลยัมหาสารคาม	

พร้อมคณะผู้บริหาร	แถลงนโยบายการบริหารงาน	

 วันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง
ประชุมใหญ่ หลังที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์เทพลักษณ ์
ศิริธนะวุฒิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยคณะ 
ผู้บริหาร แถลงนโยบายการบริหารงาน เป้าหมาย และ
ทิศทางการบริหารงานคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม เพื่อให้บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ได้ทราบ
ถึงทิศทางการด�าเนินงานเพื่อพัฒนาการด�าเนินงานใน 
ทุกด้านตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
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โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตคณะแพทยศาสตร	์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ประจ�าปีการศกึษา	2561

 วันพุธ ที่ 3 เมษายน 256 ณ ห้องประชุม 120 ที่นั่ง

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผศ.นพ. 

เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็น

ประธาน มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 

สร้างจิตส�านึกที่ดีต่อสังคม และเตรียมความพร้อมให้กับ

นิสิตก่อนส�าเร็จการศึกษา เป็นแนวทางให้นิสิตสามารถ

วางแผนในการประกอบอาชพีได้ตรงตามวชิาชพี นสิติผูเ้ข้า

ร่วมโครงการประกอบด้วยนสิติหลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑติ 

นสิติหลกัสตูรการแพทย์แผนไทยประยกุต์บณัฑติ และนสิติ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉิน

การแพทย์ รวมจ�านวน 125 คน โดยได้รับเกียรติจาก 

นพ.พินิจ หิรัญโชติ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยใน 

พระบรมราชูปถัมภ์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้

การประชุมวิชาการ	The	Northeast	Ophthalmology 

(NEO)	Forum	2019	“Comprehensive	Care	for

PCV	Patients”

 วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 – 16.30 น. 

ณ ห้องประชุมช้ัน 2 อาคารศนูย์บรกิารทางการแพทย์และ

ศูนย์วิจัยเฉลิมพระเกียรติ ผศ.นพ.เกรียงไกร โกวิทางกูร 

ผูอ้�านวยการโรงพยาบาลสทุธาเวช กล่าวรายงานการจัดการ

ประชุมวิชาการ โดย อาจารย์ นพ.ปริญญา สีหไตร จักษุ

แพทย์โรงพยาบาลสุทธาเวช 

 เพือ่แลกเปลีย่นประสบการณ์ในการวนิจิฉยั และดูแล

ผู้ป่วยโรค PCV ให้ผู้ร่วมเข้าประชุมเกิดความเข้าใจ มีการ 

บรูณาการระบบการส่งต่อผูป่้วยอย่างเหมาะสม และพฒันา

ศักยภาพของแพทย์ พยาบาล และนักเทคนิคในการรักษา

ผูป่้วยด้วยการเลเซอร์เยน็ (vPDT) ผูเ้ข้าร่วมประชมุวชิาการ

ประกอบด้วยจักษุแพทย์ และจักษุแพทย์ด้านจอตาจาก 

โรงพยาบาลต่างๆ แพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจ�าบ้านจาก

โรงพยาบาลสุทธาเวช
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ผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลสุทธาเวช	

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากต่างประเทศ

 เมื่อวันศุกร์ ที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. 

เป็นต้นไป ณ โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศ.นพ.สุรพล เวียงนนท์ 

รองผู้อ�านวยการโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วยผู ้บริหาร และ 

บุคลากรต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากต่างประเทศได้แก่ 

Showa University ประเทศญี่ปุ่น, Sanata Dharma 

University ประเทศอินโดนีเซีย University of the  

Philippines Manila ประเทศฟิลิปปินส์, Auburn 

University ประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงเป็นนิสิตที่มา 

แลกเปลี่ยน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเภสัชกรรมระยะส้ัน 

ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลสุทธาเวช	

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากต่างประเทศ

 เมื่อวันศุกร์ ที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. 
เป็นต้นไป ณ โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศ.นพ.สุรพล เวียงนนท์ 
รองผู้อ�านวยการโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วยผู ้บริหาร และ 
บุคลากรต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากต่างประเทศได้แก่ 
Showa University ประเทศญี่ปุ่น, Sanata Dharma 
University ประเทศอินโดนีเซีย University of the  
Philippines Manila ประเทศฟิลิปปินส์, Auburn 
University ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นนิสิตท่ีมา 
แลกเปลี่ยน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเภสัชกรรมระยะสั้น 
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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พิธีเปิดศูนย์บริการทางการแพทย์ศรีสวัสดิ์	

โรงพยาบาลสุทธาเวช	คณะแพทยศาสตร์	

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. 

ณ วดัศรสีวสัดิ ์ต�าบลตลาด อ�าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม 

ท่านพระครศูรปีรยิตัโิสภติ เจ้าอาวาสวดัศรสีวสัดิ ์ประธาน

ฝ่ายสงฆ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ประยกุต์ ศรวีไิล รองอธกิารบดี

ฝ่ายแผนและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ประธานฝ่ายฆราวาส เป็นประธานในพธิส่ีงมอบอาคารศูนย์

บรกิารทางการแพทย์ศรสีวสัดิ ์ให้แก่โรงพยาบาลสทุธาเวช 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ท่ีจะด�าเนนิการ 

ให้บรกิารด้านสขุภาพแก่ประชาชนศรสีวสัดิ ์และประชาชน

ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 

 มุง่หวงัให้ประชาชนศรีสวสัด์ิ และประชาชนในเขต

พ้ืนทีรั่บผิดชอบ สามารถใช้บริการด้านสุขภาพได้ทัง้ในศูนย์

บรกิารทางการแพทย์ เกดิจากความร่วมมอืจากภาคประชาชน 

ใช้ระยะเวลาประมาณ 1 ปี ท�าให้โครงการส�าเร็จลุล่วงได้ 

และท่านพระครูศรีปริยัติโสภิต เจ้าอาวาสวัดศรีสวัสดิ์ 

ท่านได้ทุ่มเทเวลา ระดมทุน รวมทั้งควบคุมการก่อสร้าง 

ให้เป็นไปตามแบบแปลนและแล้วเสร็จตรงตามเวลา 

ที่ก�าหนด 

โครงการพัฒนาบุคลากรคณะแพทยศาสตร์	รุ่นที่	1

 วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. 
ณ ศูนย์ประชุมแก่งเลิงจาน จังหวัดมหาสารคาม ผศ.ดร.
พญ.ศรินิาถ ตงศริิ รองคณบดฝ่ีายวิจยัและประกนัคณุภาพ 
เป็นประธาน กล่าวรายงานโดย คุณลัดดาภรณ์ เชื้อในเขา 
หัวหน้าส�านักงานเลขานุการฯ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ทพญ.
สุวดี เอื้ออรัญโชติ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น ผศ.ดร.พญ.ศิรินาถ ตงศิริ รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และประกันคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม และคณะฯ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในคร้ังนี้ 
มุ่งหวังให้บุคลากรมีพฤติกรรมการบริการที่ดี สร้างความ
พงึพอใจต่อเพือ่นร่วมงานและผูม้ารบับรกิาร และสามารถ
น�าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานที่ได้รับ 
มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
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นิสิตคณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ร่วมแข่งขันการน�าเสนอผลงาน	

 โครงการสร้างเสริมสุขภาพของสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทย ภายใต้โครงการ 

IFMSA  - Thailand Bootcamp 2018 ระยะที่ 3

พิธีส่งมอบงานคณบดี

 วนัจนัทร์ที ่1 เมษายน 2563 ณ ห้องประชมุ1-0310 (120 นัง่) ชัน้ 3 อาคารโรงพยาบาลสทุธาเวช คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีส่งมอบงานในต�าแหน่งคณบดี คณะแพทยศาสตร์ ระหว่าง ผศ.นพ.รัฐ สอนสุภาพ 
ผู้รักษาราชการแทนคณะบดี และ ผศ.นพ.เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชัย คณบดี คณะแพทยศาสตร์คนใหม่ โดยมี รศ.ดร.เทียนศักดิ ์
เมฆพรรณโอภาส รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล พร้อมด้วยบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติ

โครงการถ่ายทอดตวับ่งช้ีคุณภาพองค์กรสู่การปฏบัิติ

 วันจันทร์ ท่ี 19 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. 
ณ หอ้งประชุม 120 ทีน่ั่ง ชั้น 3 อาคารโรงพยาบาลสทุธาเวช                    
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผศ.นพ. 
เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์  
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ
ถ่ายทอดตัวบ่งชีค้ณุภาพองค์กรสู่การปฏบิติั มวีตัถุประสงค์
เพ่ือให้บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ได้รับทราบถึงตัวบ่งช้ี
คุณภาพองค์กรสู่การปฏิบัติ ตามเกณฑ์ภาพการศึกษา 
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล สอดคล้องกับตัวบ่งชี้คุณภาพ ตรงตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
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อาคารคณะแพทยศาสตร์หลังที่ 1

อาคารหลังที่ 3 คณะแพทยศาสตร์

อาคารคณะวิทยาศาสตร์

อาคารคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

พื้นที่ขามเรียงพื้นที่ในเมือง

ศูนย์บริการฯ (ขามเรียง)

อาคารหลังที่ 2 โรงพยาบาลสุทธาเวช 

Master Plan คณะแพทยศาสตร์

อาคารสถานที่99 อาคารสถานที่
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การขยายบริการโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์  ปี 2562

รายการ ปี 2561 ปี 2562
ผู้ป่วยนอก 5 ห้องตรวจ 10 ห้องตรวจ
ผู้ป่วยใน 64 เตียง 74 เตียง (146 เตียง)
PCU ศูนย์ขามเรียง เพิ่ม ศูนย์ศรีสวัสดิ์
การเปิดบริการหอผู้ป่วยสามญั ชั้น 8 1 หอ 2 หอ
การเปิดบริหารหอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 12 - 17 เตียง
การเปิดบริการ MRI, Mammogram - √
การขยายบริการหน่วยไตเทียม เพิ่ม 3 รอบ (เดิม 2 รอบ/
วัน)

- √

การเปิดบริการหอ้งผ่าตดั 24 ชั่วโมง (เดิมเปิด เช้า กับ 
บ่าย)

- √

การขยายบริการให้ครบ 14 สาขาหลัก (เพิ่มสูตินิรีเวช,
ศัลยกรมกระดกู, จิตเวชคลินิกและวัยรุ่น)

- √

การพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลสุทธาเวช ปี 2562

ขยายการให้บริการผู้ป่วยใน ชั้น 12

พิเศษ ชั้น 12 (17 เตียง) 
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ขยายการให้บริการในชุมชน ณ วัดศรีสวัสดิ์

เปิดให้บริการ  ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์  2562

ขยายห้องตรวจผู้ป่วยนอก 5 ห้อง อาคาร MRI
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ห้องผู้ป่วยวิกฤต (ICU) ชั้น 6

ขยายห้องจ่ายยาในและการเงิน  ชั้น 5

ปรับปรุงลานจอดรถยนต์ชั่วคราว (150 คัน)
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ปรับปรุงศูนย์บริการทางการแพทย์ (เขตขามเรียง)

ขยายอาคารโภชนาการและโรงอาหาร

รายงานประจ�าปี 2562
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม74

ANNUAL REPORT 2019
Faculty of Medicine MAHASARAKHAM UNIVERSITY



ปรับปรุงลานจอดรถจักรยานยนต์ (140 คัน) 

อาคารที่พักอาศัยบุคลากร
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รายงานประจ�าปี 2562

ที่ปรึกษา
 คณะกรรมการประจ�าคณะ และคณะผู้บริหารคณะ

รวบรวม เรียบเรียง วิเคราะห์ข้อมูล รูปเล่ม
 นางสาวอุราภรณ์ ยาตรา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ

 นางสาวจิระกรณ์ พูนน้อย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 นางสาวสุนันทา เนตะค�า นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 นายกิตติพงษ์ หอมเนียม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

แหล่งที่มาข้อมูล และรูปภาพประกอบ
 หน่วยงานในคณะแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลสุทธาเวช ทุกหน่วยงาน

ปีที่จัดท�า
 ตุลาคม 2563 จ�านวนที่จัดท�า 200 เล่ม

พิมพ์ที่

 โรงพิมพ์สารคามการพิมพ์ 

 375 ม.12 บ้านเจริญสุข ต�าบลเกิ้ง
 อ�าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 4400
 โทร. 043722344
 E-mail : spp_printing@hotmail.com

ANNUAL REPORT 2019
Faculty of Medicine MAHASARAKHAM UNIVERSITY



ANNUAL REPORT 2019
Faculty of Medicine MAHASARAKHAM UNIVERSITY

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

269 ถนนนครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000

โทรศัพท์ 0-4371-2992 โทรสาร 0-4371-2991

www.med.msu.ac.th


	Blank Page



