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ในปี 2564 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าสู่ปี                   

ที่ 18 และเป็นการด ารงต าแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ปีที่ 3 ของผม                

ซึ่งปัจจุบันโลกยังคงเผชิญกับภาวะการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19                    

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงเป็นหน่วยงานหลักใน                

การเฝ้าระวัง ป้องกัน สร้างความปลอดภัยและรักษาโรคแก่นิสิต บุคลากร

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และประชาชนทั่วไป ซึ่งได้มีการบริหารจัดการกับ

ภาวะดังกล่าวโดย 1) เปิดให้บริการห้องแยกโรค ชั้น 12 อาคารโรงพยาบาล

สุทธาเวชเพื่อดูแลผู้ป่วย 2) ให้บริการตรวจหาเชื้อ 3) ให้บริการ mobile 

ARI clinic ออกบริการตรวจคัดกรองเชิงรุกนอกสถานที่ และสอบสวนโรค 

4) ให้บริการโรงพยาบาลสนาม และ 5) บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับ

นิสิต บุคลากรกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป กลุ่มโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค                    

และประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม  

 

...ผลงานของชาวคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตลอดปีที่ผ่านมาได้รับความชื่นชมจากชาว

มหาวิทยาลัย และประชาชนในจังหวัดเพิ่มขึ้น ท าให้มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้และงบประมาณมากขึ้นทุกปี 

ตลอดจนได้รับการสนับสนุนจากท่านคณะผู้บริหารและสภามหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี คณะแพทยศาสตร์ จึงขอขอบคุณ

ทุกๆ ท่านมา  ณ โอกาสนี้ด้วย และขอขอบคุณบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ทุกท่านที่ ทุ่มเท อุทิศตน จนเกิดผลงาน                          

อันน่าภาคภูมิใจ ขอให้ทุกท่านร่วมมือร่วมใจในการท างานต่อไป เพื่อให้สอดคล้องกับปรัชญาของคณะ แพทยศาสตร์                    

คือ “ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อสุขภาพมหาชน”  ตลอดไป 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์เทพลักษ์  ศิริธนะวุฒิชัย 

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ด้านวิชาการทุกหลักสูตรของคณะแพทยศาสตร์มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาสุขภาพชุมชน และเน้น

การท างานร่วมกับองค์กรต่างๆ ในชุมชนโดยยึดหลัก IPE และ IPP มีการหลักสูตรปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

(ฉุกเฉินการแพทย์) และรับนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (นวัตกรรมสุขภาพเขตร้อน)(นานาชาติ) เป็นปีแรก                

มีการส่งเสริมพัฒนาศูนย์เรียนรู้สถานพัฒนาเด็กเล็กนมแม่และเรียนรู้แบบบูรณาการ (Day care) โดยเน้นการส่งเสริมการ

เลี้ยงดูแลเด็ก อายุ 0-3 ปี ด้วยการสอนหลักสูตร EF : Executive Function เพื่อเป็นต้นแบบระดับจังหวัด ภูมิภาค                   

และประเทศต่อไป 

สารจากคณบด ี

ก 

Message From the Dean 

มีการขยายงาน ปรับปรุงสถานที่ และก่อสร้างของโรงพยาบาล สุทธาเวชเพื่อรองรับการบริการที่เพิ่มขึ้น ดังนี้                            

1) โรงพยาบาลสุทธาเวชได้เป็นสถานพยาบาลในการให้บริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรมแก่ผู้ประกันตน และผ่านการ

รับรองคุณภาพระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ จากสภาเทคนิคการแพทย์แห่ง

ประเทศไทย 2) เปิดบริการคลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์และคลินิกกายภาพบ าบัด 3) เปิดให้บริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์

เครื่องใหม่ เพื่อเพิ่มศักยภาพของการบริการที่ ทันสมัยลดระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจ  เพิ่มความแม่นย าและรักษาโรคได้ดี

ยิ่งขึ้น 4) ปรับปรุงอาคารโรงเรียนสาธิตเป็นหอผู้ป่วยใน 5) ปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลสุทธาเวช ได้แก่ ห้องผ่าตัดชั้น                  

5, หอพักผู้ป่วยรวม ชั้น 7, หอพักผู้ป่วยรวม ชั้น 9 และหอสงฆ์อาพาธ 6) ปรับปรุงอาคารซักฟอก และ 7) ช่วงต้นปี 

2564 เริ่มก่อสร้างตึกผู้ป่วยนอก หลังที่ 2  
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คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม               

ได้รับการจัดตั้งเป็นหน่วยงานภายในอย่างเป็นทางการ                

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2546 เมื่อวันที่ 

21 พฤศจิ กายน 2546 และ มีคณบดี คนปั จจุ บั น  คื อ                       

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทพลักษ์  ศิริธนะวุฒิชัย ซึ่งมีผลการ

ด าเนินงาน ดังนี ้

❖ หลักสูตร ระดับปริญญาตรี จ านวน 3 หลักสูตร 

1. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) (หลักสูตร 6 ปี) 
2. หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (พท.ป.) 
(หลักสูตร 4 ปี) 

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉิน
การแพทย์ (วท.บ) (หลักสูตร 4 ปี)  

❖   หลักสูตร บัณฑิตศึกษา จ านวน 4 หลักสูตร   

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม)  
สาขาวิชานวัตกรรมสุขภาพเขตร้อน (นานาชาติ) 

3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

4. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (นานาชาติ) 

 

❖ นสิติส าเรจ็การศกึษา ปกีารศกึษา 2563 

- หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จ านวน 58 คน 

- หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต จ านวน 46 คน 

- หลักสูตร วท.บ สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 

จ านวน 36 คน 

- หลักสูตร วท.ม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จ านวน 1 คน 

- หลักสูตร ปร.ด สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จ านวน 2 คน 

- หลักสูตร ปร.ด (นานาชาติ) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

จ านวน - คน 

รวม  143  คน 

❖ ดา้นโรงพยาบาลสทุธาเวช  

เป็นโรงพยาบาลประเภททั่วไปที่เปิดให้บริการตลอด 

24 ชม. ทั้งผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยในและผู้ป่วยฉุกเฉิน ปัจจุบัน

ให้บริการ 128 เตียง เขตพ้ืนที่รับผิดชอบ รวม 55,398 ราย 

ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพ้ืนที่ขามเรียง 

44,966 ราย และเขตพื้นที่ในเมือง 6 ชุมชน (ตักสิลา ,                   

ศรีสวัสดิ์ 1, ศรีสวัสดิ์ 2, ศรีสวัสดิ์ 3, ปัจฉิมทัศน์ 1,ปัจฉิม

ทัศน์) 4,530 ราย และประกันสังคม 5,902 ราย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

  

 

 

 

บทสรปุผูบ้รหิาร 
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ยทุธศาสตร์การบรหิารคณะแพทยศาสตร์ 

ปรัชญา 

ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อสุขภาพมหาชน 

วิสัยทัศน์ 

คณะแพทยศาสตร์ชั้นน าด้านสุขภาพชุมชน

ที่ได้มาตรฐานวิชาชีพสากล 

ปณิธาน 

เป็นสถาบันที่มุ่งมัน่ผลิตและพัฒนาแพทย์                 

และบุคลากรทางการแพทย ์โดยเน้นด้านเวช

ศาสตร์ครอบครัวและชุมชน เวชศาสตร ์                      

ผู้สูงวัยและทุพพลภาพเพือ่ตอบสนอง

ความต้องการของประเทศ 

พันธกิจ 

1. ผลิตบัณฑิตทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ

ตามมาตรฐานสากลและสามารถให้การบริบาล 

สุขภาพประชาชนแบบองค์รวม 

2. ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสามารถ

บูรณาการการเรียนการสอน การบริการวิชาการ  

และน าไปใช้ประโยชน์สู่ชุมชนและสังคม 

3. ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน สังคมแบบ

องค์รวม เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ 

4. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ 

ค่านิยม 

“รวดเร็ว  ตรงเวลา  คณุภาพ  คณุธรรม” 

ยุทธศาสตร์ที่    1  การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพระดับสากล มีความรู้

ความสามารถดูแลผู้ป่วยและชุมชนอย่างเป็นองค์รวม 

ยุทธศาสตร์ที่    2  การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มหรือใช้

ประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่    3  การเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและการให้บริบาล

สุขภาพแบบองค์รวมตามมาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตร์ที่    4   การบูรณาการการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีภูมิปัญญา

ท้องถิ่นในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ยุทธศาสตร์ที่    5   การพัฒนาระบบบริหารจัดการ ให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
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ตราโรจนากรสัญลักษณ์ของมหา วิทยาลัย

มหาสารคาม มีความหมายว่า  “ดวงตราแห่งความ

เจริญรุ่งเรือง” 

พญานาค  เป็น สัญลักษณ์ของชาวไทยสื่อถึงงู

ใหญ่ ซึ่งมีต านานที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ของโลกมา

ตั้งแต่สมัยกรีกโบราณ สถาบันต่าง ๆ ของไทยที่เกี่ยวข้อง

กับทางแพทย์จะมีสัญลักษณ์ของ งูหรือพญานาค

เกี่ยวข้องด้วย และ พญานาคยังมีความสัมพันธ์กับ

ขนบธรรมเนียมความเชื่อถือของภูมิภาคอีสาน เป็นสัตว์ท่ี 

ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ดูแลแหล่งน้ าและเป็นสัตว์ที่คอย

ดูแลปกป้องพระพุทธเจ้า จากภัยอันตรายต่าง ๆ รวมทั้ง

ยังมีลวดลายที่แสดงถึงศิลปกรรมของไทย 

( ผู้ออกแบบ : นางสาวดวงจันทร์ นาควนั นักวิชาการโสตทัศนศึกษา) 

(ทีม่า : www.phargarden.com) 

ตน้พญายา 

Hesperthusa crenulata (Roxb.) M.Roem 

"พญา" หมายถึง ผู้เป็นเจ้า ผู้เป็นใหญ่                                                                    

"ยา" คือสิ่งที่ใช้รักษาโรค ซึง่เปรยีบเสมือนอาวุธใน           

การรักษาของหมอ                                                                    

รปูลกัษณะ : 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 รูปทรง

กลม 

สรรพคุณของ พญายา : แก่น ใช้เป็นยาดับ  

พิษร้อน ดองเหล้ากินแก้กษัย (การป่วยที่ เกิดจาก

หลายสาเหตุ ท าให้ร่างกายเสื่อมโทรม ซูบผอม โลหิต

จาง) ล าต้น ใช้ต้มน้ าดื่ม ครั้งละครึ่งแก้ว วันละ 3 ครั้ง 

เช้า-กลางวัน-เย็น แก้อาการโรคผิวหนังมีผื่นคัน                

เป็นเม็ดขึ้นคล้ายผด คันมาก มักมีไข้ร่วมด้วย แก้ปวด

ตามข้อ ปวดเมื่อย เส้นตึง แก้ร้อนใน เปลือกต้น แก้ไข้ 

บ ารุงจิตใจให้ชุ่มชื่นแจ่มใส 

 

สีเขยีว   

สปีระจ าคณะแพทยศาสตร์ 

http://www.phargarden.com/
http://www.phargarden.com/
http://www.phargarden.com/
http://www.phargarden.com/
http://www.phargarden.com/
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คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับการจัดตั้งเป็นหน่วยงานภายในอย่างเป็น

ทางการ ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2546 ในระยะเริ่มด าเนินงานส านักงานตั้งอยู่                      

ณ อาคารวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ห้อง 305 ชั้น 3 วิทยาเขตขามเรียง (ม.ใหม่)   

เดือนพฤศจิกายน 2548 ย้ายคณะแพทยศาสตร์มาด าเนินงาน ณ อาคารคณะแพทยศาตร์                   

ถนนนครสวรรค์ ต าบลตลาด อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง ม.เก่า)  

เดือนมีนาคม 2557 ได้ย้ายไปที่ โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม                           

ได้ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ เป็นอาคาร 13 ชั้น เปิดให้บริการทั้งผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยฉุกเฉิน และผู้ป่วยใน 

และเปิดเป็นโรงพยาบาลประเภททั่วไปที่เปิดให้บริการตลอด 24 ชม. 

เดือนพฤษภาคม 2562 ย้ายส านักงานไปตั้ งอยู่ที่  อาคารคณะแพทยศาสตร์  หลังที่  2                            

ถนนนครสวรรค์ ต าบลตลาด  อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 

มีคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ดังนี้ 

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2546 โดยศาสตราจารย์ (พิเศษ) นายแพทย์สมพร  โพธินาม เป็นคณบดี              

คนแรกของคณะแพทยศาสตร์  

วันที่ 1 เมษายน 2554 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.เรือน  สมณะ, ราชบัณฑิต ได้รับแต่งตั้งให้ด ารง

ต าแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ คนที่ 2 

วันที่ 1 เมษายน 2558 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2560 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุชาติ  อารีมิตร 

ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ คนที่ 3  

วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่  3 มกราคม 2562 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พลตรีหญิง                   

แพทย์หญิงวณิช วรรณพฤกษ์ ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ คนที่ 4 

วันที่  1 เมษายน 2562 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์  นายแพทย์เทพลักษ์  ศิริธนะวุฒิชัย                     

ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์  

ประวัตคิวามเปน็มา 
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1. ศาสตราจารย(์พเิศษ)นายแพทยส์มพร  โพธนิาม 

(21 พฤศจิกายน  2546  - 31 ธันวาคม 2553) 

2. ศาสตราจารยน์ายแพทย ์ดร.เรอืน  สมณะ, ราชบณัฑติ 

(1 เมษายน  2554 – 31 มีนาคม 2558) 

3. รองศาสตราจารยน์ายแพทย ์สชุาต ิ อารมีติร 

(1 เมษายน 2558 – 10 มกราคม 2560) 

4. ศาสตราจารยเ์กยีรตคิณุพลตรหีญงิ แพทยห์ญงิวณชิ  วรรณพฤกษ ์

(1 พฤษภาคม 2560 – 3 มกราคม 2562) 

5. ผูช้ว่ยศาสตราจารยน์ายแพทยเ์ทพลกัษ ์  ศริธินะวฒุชิยั 

( 1 เมษายน 2562 – ปัจจุบัน ) 

ท าเนยีบคณบดี 
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คณะแพทยศาสตร ์ได้ด าเนนิการจดัการเรียน การสอน 7 หลกัสตูร ดงันี ้

1. หลักสตูรการแพทยแ์ผนไทยประยกุตบ์ณัฑติ 

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2547 คณะแพทยศาสตร์ได้รับโอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผน

ไทยประยุกต์ (ต่อเนื่อง - โมดูล) จากคณะเภสัชศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ จ านวน 2 รุ่น  มีนิสิตจ านวน 84 คน                     

ซึ่งนิสิตรุ่นแรกได้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2547 จ านวน 54 คน และได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์เป็นเทียบโอน โดยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 5/2548                

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2548 มีมติเห็นชอบหลักสูตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548) 

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2550 ได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

ประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550) โดยผ่านมติเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 9/2550  

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2551 ได้รับการรับรองจากกองประกอบโรคศิลปะโดยคณะกรรมการ วิชาชีพสาขา

การแพทย์แผนไทยประยุกต์  ปี พ.ศ. 2552 ได้เปลี่ยนชื่อหลักสูตรจากเดิมหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการแพทย์

แผนไทยประยุกต์ เป็นหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต และเปิดสถานผลิตยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร                        

เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 

2. หลักสตูรแพทยศาสตรบณัฑติ 

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2549 แพทยสภาได้รับรองหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (6 ปี) และหลักสูตรผ่านมติเห็นชอบ

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 5/2549 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2549 (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2549) โดยใน          

ปีการศึกษา 2549 รับนิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 1 จ านวน 48 คน  

ได้ปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2562 และได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ตามมาตรฐานสากล 

WFME Global Standards, Basic Medical Education จากสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ (สมพ.) 

ในปี พ.ศ. 2563 

3. หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาฉกุเฉนิการแพทย์ 

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2553 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 3/2553 มีมติเห็นชอบหลักสูตร               

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน (4 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553) และได้เปิดรับนิสิตรุ่นแรกในปีการศึกษา 

2553 จ านวน 40 คน (ปี พ.ศ.2559 ได้ปรับปรุงหลักสูตร โดยเปลี่ยนชื่อเป็น สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์                   

ปัจจุบันปี พ.ศ.2564 ได้ปรับปรุงหลักสูตรและเปลี่ยนช่ือเป็น สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์) 

4. หลักสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเวชศาสตรช์มุชน 

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 5/2555 มีมติเห็นชอบหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (2 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) และได้ด าเนินการเปิดรับนิสิตใน

ภาคเรียน 2/2555 

 

ความเปน็มาด้านการเรยีนการสอน 
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5. หลักสตูรปรชัญาดษุฎบีณัฑติ สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 

เมื่อปี พ.ศ. 2549 ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2549) โดยหลักสูตรผ่านมติเห็นชอบที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

ครั้งที่ 8/2549  เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2549 และในปีการศึกษา 2550 ได้เปิดรับนิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ รุ่นที่ 1 จ านวน 6 คน 

6. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ปร.ด.) (นานาชาติ)  

เมื่อปีการศึกษา 2560 หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิ

ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม่                           

พ.ศ. 2560) โดยหลักสูตรผ่านมติเห็นชอบที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้ความเห็นชอบหลักสูตรนี้                              

ในการประชุมครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 รุ่นแรก จ านวน 1 คน 

7. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสุขภาพเขตร้อน (นานาชาติ)  

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม  2563 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่  10/2563 มีมติเห็นชอบหลักสูตร      

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสุขภาพเขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)                        

และได้ด าเนินการเปิดรับนิสิตในภาคเรียน 1/2564 จ านวน 1 คน 
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โครงสรา้งคณะแพทยศาสตร์ 

1. งานอ านวยการ 

2. งานการแพทย ์

3. งานการพยาบาล 

4. งานเภสชักรรม 

5. งานเวชระเบียนและสถิต ิ

6. งานเทคนิคการแพทย ์

7. งานรังสีวินิจฉัย 

8. งานทันตกรรม 

9. งานกายภาพบ าบัด 

10. งานเวชกรรมสังคม 

11. งานโภชนาการ 

12. งานพัฒนาคุณภาพ 

13. งานประกันสุขภาพ 

14. งานแพทย์แผนไทยประยุกต ์

15. งานจา่ยกลาง 

คณะแพทยศาสตร ์

สาขาวิชา 

1. สาขาวิชาแพทยศาสตร ์

2. สาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต ์

3. สาขาวิชาฉกุเฉินการแพทย ์

4. ศาสตร์ระบบสุขภาพ 

5. หน่วยแพทยศาสตรศกึษา 

ส านกังานเลขานกุารคณะ 

1. งานนโยบายและแผน 

2. งานการเงินและบัญช ี

3. งานพัสด ุ

4. งานการเจ้าหน้าที ่

5. งานธรุการและยานยนต์           

6. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

7. งานวจิัยและประกันคุณภาพ 

8. งานกิจการนสิิต 

9. งานประชาสัมพันธ ์ 

10. งานอาคารสถานที่และสิง่แวดลอ้ม 

11. งานวิชาการ 

12. งานวิศวกรรมบรกิารและซอ่มบ ารุง 

13. งานกจิการพเิศษ 

14. งานวิเทศสัมพันธ ์

( ตามประกาศของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2563 

) 

โรงพยาบาลสุทธาเวช 

  

คณบด ี
คณะกรรมการประจ าคณะ 

รองคณบด ี

รองผู้อ านวยการโรงพยาบาล 

ผู้ช่วยคณบด ี
ผู้อ านวยการโรงพยาบาล 

หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะ 

หัวหน้างาน หัวหน้างาน 

โครงสร้างการบริหารงานคณะแพทยศาสตร์ 

คณะผู้บริหาร 
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1. ผศ.นพ.เทพลกัษ ์  ศริธินะวุฒชิยั     ประธานกรรมการ 

  คณบดีคณะแพทยศาสตร์      

2. อ.นพ.คมิหนัต ์  ยงรตันกจิ กรรมการ 

  รองคณบดีฝ่ายบริหาร   

3. ผศ.นพ.รฐั  สอนสภุาพ กรรมการ 

  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ         

4. ผศ.พญ.จรยิา   จริานกุลู            กรรมการ 

  รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต   

5. อาจารยว์ลัลภา   ลลีานันทกลุ กรรมการ 

  หัวหน้าสาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์   

6. อาจารยน์นัทวรรณ   ทพิยเนตร กรรมการ 

 หัวหน้าสาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์   

7. อ.นพ.บวร  แสนสโุพธ ิ กรรมการ 

 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสุทธาเวช   

8. ศ.นพ.สมพร   โพธนิาม กรรมการ 

9. ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม กรรมการ 

10. ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลกาฬสนิธุ์ กรรมการ 

11.  ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลรอ้ยเอด็ กรรมการ 

12. ผศ.ดร.พญ.ศรินิาถ    ตงศริ ิ              กรรมการและเลขานกุาร 

 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา   

13. นางลดัดาภรณ ์   เชือ้ในเขา ผู้ชว่ยเลขานกุารฯ 

  หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะฯ   

คณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ 
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ผูบ้รหิารคณะแพทยศาสตร ์

ผศ.นพ.เทพลักษ์  ศิริธนะวุฒิชัย     

คณบดีคณะแพทยศาสตร์    

อ.นพ.คิมหันต์  ยงรัตนกิจ 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

ผศ.พญ.จริยา  จิรานุกูล 

รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตนิสิต 

ผศ.พญ.ดร.ศิรินาถ  ตงศิร ิ

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ 

ผศ.นพ.รัฐ  สอนสุภาพ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

อ.นพ.บวร  แสนสุโพธิ์ 

ผอ.โรงพยาบาลสุทธาเวช 
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รศ.ดร.ชัยสิทธิ์  สิทธิเวช 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 

อ.นพ.สรรญชัย  สมบัติไหมไทย 

รอง ผอ.โรงพยาบาล 

ฝ่ายบริการทางการแพทย์ 

นางลัดดาภรณ์  เชื้อในเขา 

หัวหน้าส านักงานเลขานุการ 

คณะแพทยศาสตร์ 

ผศ. ดร.สราวุธ  บรรบุผา 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต 

ผศ.ดร.ดรุณี  พ่วงพรพิทักษ์ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ 

นางศิริพร  รองหานาม 

รอง ผอ.โรงพยาบาล 

ฝ่ายบริการทางการพยาบาล 

อ.พญ.สุกัญญา  ชูคันหอม 

รอง ผอ.โรงพยาบาล 

ฝ่ายประกันคุณภาพ 

ผูบ้รหิารคณะแพทยศาสตร ์

นางปาริชาต  ดอนบรรจง 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงพยาบาล 

(เริ่มวันที่ 1 มิ.ย. 2564) 
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1. ดาบต ารวจชาตร ี ไตรยขันธ ์ 

 หัวหน้างานพัสดุ  

2. นางสาวสกุญัญา  ครฑุไชยนัต ์ 

 หัวหน้างานการเงินและบัญชี 

3. นางสาวอรุาภรณ ์ ยาตรา  

 หัวหน้างานนโยบายและแผน 

4. นางสาวบญุฑรกิา  หวานอารมณ ์  

 หัวหน้างานวิจัยและประกันคุณภาพ 

5. นางปรยิากร  ปรุาถานงั 

 หัวหน้างานวิชาการ  

6. นายกฤตยชญ ์ ไชยค าภา   

 หัวหน้างานกิจการนิสิต 

7. นางสาวปิยวรรณ  สวุรรณเกษม   

 หัวหน้างานประชาสัมพันธ์  

8. นางสาวมะล ิ นารนินท์   

 หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่ 

9. นายธนาทร  อารวรติ    

 หัวหน้างานวิศวกรรมและซ่อมบ ารุง  

10. นายวรวทิย ์ แสนผาลา    

 รักษาการหัวหน้างานเทคโนโลยีฯ 

11. นางนชุจรยี ์ บวัขาว    

 หัวหน้างานอาคารและสิ่งแวดล้อม  

12. นางสาววไิวลรรณ  หลวงจติต์   

 หัวหน้างานธุรการและยานยนต์ 

 

 

 

 

 

1 2 3 

4 
5 

6 

7 

 

8 

 

9 

 

10 11 

 

12 

หัวหนา้งานสงักดัส านกังานเลขานุการคณะแพทยศาสตร์ 
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หัวหนา้งานสงักดัโรงพยาบาลสทุธาเวช 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

 

12 

 

13 

 

14 

 

1. อ.พญ.สกุญัญา  ชคูนัหอม  

  หัวหน้างานการแพทย์ 

2. นางปาลติา  พลูเพิม่  

  หัวหน้างานการพยาบาล 

3. นางสรินิธร  นลิวรรณาภา 

  หัวหน้างานเวชกรรมสังคม 

4. นางสาววงเดอืน  วงษส์ าราญ  

  หัวหน้างานประกันสุขภาพ 

5. นางสาวนงนุช  วรีะวงค์  

 หัวหน้างานแพทย์แผนไทยประยุกต์ 

6. นางเบญจพร  แก้วค าใต ้  

  หัวหน้างานเทคนิคการแพทย์ 

7. นางสาววลัภา ไตรทพิย ์  

  หัวหน้างานกายภาพบ าบัด 

8. ทันตแพทยพ์ิชยั  งามวริยิะพงศ์  

  หัวหน้างานทันตกรรม 

9. นางสาวอมารวด ี สลีี  

  หัวหน้างานโภชนาการ 

10. นางสวุนัเพญ็  สแีสง  

  หัวหน้างานอ านวยการ 

11. นางปารชิาต  ดอนบรรจง  

 หัวหน้างานจ่ายกลาง 

12. นางสาวพนดิา  อตุวฒัน์  

 หัวหน้างานพัฒนาคุณภาพ 

13. เภสชักรหญงิจฬุาภรณ ์ กนัทะวทิย์ 

 หัวหน้างานเภสัชกรรม 

14. นายวรวทิย ์ แสนผาลา  

 หัวหน้างานรังสีวินิจฉัย 

15. - วา่ง - 

  หัวหน้างานเวชระเบียนและสถิติ 

 



                               รายงานประจ าปี 2564                     ANNUAL REPORT 2021 

15 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการด าเนินงาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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มกีารจดัการเรียนการสอน จ านวน 7 หลกัสูตร ดงันี ้

 ระดบัปรญิญาตร ีจ านวน 3 หลักสตูร 

❖ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) (หลักสูตร 6 ปี) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2562) 
 (Doctor of Medicine Program (M.D.)) 

❖ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (พทป.บ.) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) 
 (Bachelor of Applied Thai Traditional Medicine (B.ATM.)) 

❖ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ (วท.บ.) (หลักสูตรปรับปรุง 2564)   
 (Bachelor of Science Program in Paramedicine (B.Sc.[Paramedicine])) 

 ระดับปริญญาโท  จ านวน 2 หลักสูตร 

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

 (Master of Health Science Program in Community Medicine (M.Sc.[Community Medicine])) 

❖ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสุขภาพเขตร้อน (วท.ม.) (นานาชาติ) (หลักสูตรใหม ่
พ.ศ.2563)    

(Master of Science Program in Tropical Health Innovation (International Program) 

[M.SC.( Tropical Health Innovation)] 

 ระดับปริญญาเอก  จ านวน 2 หลักสูตร 

❖ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ปร.ด.) (หลักสูตรปรับปรุง 2560) 

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

❖ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ปร.ด.) (นานาชาติ)  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.

2560) (Doctor of Philosophy Program in Health Science  (International Program)  [Ph.D.( Health 

Science)] 

 

 

 

1.ด้านการเรยีนการสอน 
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แผนการรบันสิติ ปกีารศกึษา 2564 

 

 

 

 

 

 

จ านวนนสิิตแยกตามชัน้ป ี 

หลกัสตูร ปี1 ป ี2 ป ี3 ป ี4 ป ี5 ป ี6 ป ี7 

แพทยศาสตรบัณฑิต 55 65 59 66 55 64  

การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 78 51 38 40    

วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฉุกเฉินการแพทย์) 55 28 41 34    

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) 3 6 1   1  

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (นวัตกรรมสุขภาพเขตร้อน)

(นานาชาติ) 

4       

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) 7 6 4 10  1 1 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สุขภาพ)

(นานาชาติ) 

1 1  2 2   

รวม 203 157 143 152 57 66 1 

จ านวนนิสติ ป.ตรี นับตามสถานะการขึ้นชั้นปี  ขอ้มูล ณ  28  ตุลาคม 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

พ.บ. พทป.บ.

วท.บ. (ฉุกเฉิน

การแพทย์)

วท.ม. 

(วิทยาศาสตร์

สุขภาพ)

วท.ม. (นวัตกรรม

สุขภาพเขต

ร้อน)(นานาชาติ)

ปร.ด. 

(วิทยาศาสตร์

สุขภาพ)

ปร.ด. 

(วิทยาศาสตร์

สุขภาพ)(นานาชา

ติ)

แผนการรับนิสิต 60 50 40 3 15 3 3

ผลการรับนิสิต 56 92 68 3 4 7 1

60

50

40

3

15

3 3

56

92

68

3 4
7

1
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โครงการ/กจิกรรมทีส่นบัสนนุการพฒันาหลกัสตูร การจดัการเรียนการสอน  

วัน/เดือน/ปี โครงการ/กิจกรรม 

3 - 11 ตุลาคม 2563 โครงการสื่อสารผ่านใจ แผนไทยผูกพัน 

5 ตุลาคม 2563 โครงการขอขมาอาจารย์ใหญ่กอ่นเรียนวิชามหกายวิภาคศาสตร์  

ส าหรับนิสิตแพทยศาสตร์ชั้นปีที่ 2 ประจ าปี 2563 

25 ตุลาคม 2563 - 19 สิงหาคม 2564 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดการเรียนการสอน 

31 ตุลาคม 2563 โครงการฝึกอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ส าหรับบุคลากร 

ทางการแพทย์ 

13-15 พฤศจิกายน 2563 โครงการผ่อนพักตระหนักรู้ สู่สมดุลชีวิต 

14 - 15 พฤศจิกายน 2563 โครงการเตรีียมความพร้อมในการสอบเพ่ือขอใบประกาศนียบัตร 

นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 

6 ธันวาคม 2563 - 31 กรกฎาคม 2564 โครงการ Formative Evaluation 

11 ธันวาคม 2563 โครงการปัจฉิมนิเทศ และแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิต  

ประจ าปีการศึกษา 2563 

12 ธันวาคม 2563 - 6 เมษายน 2564 โครงการเตรียมความพร้ีอมก่อนสอบ National License part1 : 

Clinical correlation 

21 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2564 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ NL part 1 - 3 

26 เมษายน 2564, 17 มิถุนายน 2564 โครงการสัมมนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 

7-8 มิถุนายน 2564 โครงการจุดประกายแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการด้านสุขภาพ 

8 มิถุนายน 2564 โครงการเตรียมความพร้อมก่ีอนเรียนวิชาปรีคลินิก ส าหรับนิสิตแพทย์ 

ปี 1 ขึ้นปี 2 (PBL) 

6 กรกฎาคม 2564 โครงการปัฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา 

2 สิงหาคม 2564 โครงการสัมมนาเครือข่ายแหล่งฝึกปฏิบัติงานรายวิชาการฝึกงานใน

สถานพยาบาล หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 

3 กันยายน 2564 โครงการพี่น้องคล้องใจ จับมือกันไปมุ่งสู่ฝัน 
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ผลการประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (IQA หลักสูตร) 

❖ ปกีารศึกษา 2563  

หลักสูตร คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

แพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 4.24 ดีมาก 

การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 3.60 ดี 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

4.07 ดีมาก 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2560) 

3.30 ดี 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2560) 

3.60 ดี 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ/

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) 

3.45 ดี 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสุขภาพเขตร้อน (หลักสูตร

นานาชาติ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) 

2.28 ปานกลาง 

 

❖ ปกีารศึกษา 2564 

หลักสูตร คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

แพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 4.16 ดีมาก 

การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 3.86 ดี 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

4.12 ดีมาก 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

3.31 ดี 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

4.07 ดีมาก 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

(หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) 

2.92 ปานกลาง 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสุขภาพเขตร้อน  

(หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) 

2.82 ปานกลาง 
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นสิิตและศษิยเ์กา่ไดร้บัการยกยอ่งเชดิชเูกยีรต ิรางวัลในระดบัชาตแิละ/นานาชาติ  

ที ่

ชือ่-สกลุ 

นสิติ ศษิย์เกา่ ทีไ่ดร้บัรางวลั 

ผลการด าเนนิงาน 

ชือ่รางวลั วัน-เดอืน-ป ี สถานทีจ่ัด 

1. นายสุทธิศักดิ์ นรดี 

นิสิตระดับปริญญาเอก   

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

สุขภาพ  

ได้รับรางวัล Best Paper Award 

ชื่อผลงานMapping and 

Intervention of Malaria 

Situation in Sisaket Province 

25 - 26 

กุมภาพันธ์ 2564 

งานประชุมวิชาการนานาชาติ 

The 7th International 

Conference on Health GIS 

: Geo Intelligence for 

Smart Healthcare.   

ผ่านระบบออนไลน์ 

2. Dr. Ei Ei Phyo Myint  

นิสิตระดับปริญญาเอก   

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

สุขภาพ 

(หลักสูตรนานาชาติ) 

ได้รับรางวัล Best Paper Award 

ชื่อผลงาน  Fish Borne 

Parasitic Zoonosis 

Surveillance in Northeastern 

25 - 26 

กุมภาพันธ์ 2564 

งานประชุมวิชาการนานาชาติ 

The 7th International 

Conference on Health GIS 

: Geo Intelligence for 

Smart Healthcare.   

ผ่านระบบออนไลน์ 

3. นายยงยุทธ  ภูริบริบูรณ์  

นิสิตระดับปริญญาเอก   

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

สุขภาพ 

(หลักสูตรนานาชาติ) 

ได้รับรางวัล Best Paper Award 

ชื่อผลงาน Surveillance Model 

for Soil-transmitted 

Helminthiasis in Mekong 

Basin: A Spatial Analysis 

Using Technology 

Information 

25 - 26 

กุมภาพันธ์ 2564 

งานประชุมวิชาการนานาชาติ 

The 7th International 

Conference on Health GIS 

: Geo Intelligence for 

Smart Healthcare.   

ผ่านระบบออนไลน์ 

4. นายภควัต ไชยชิต  

นิสิตระดับปริญญาโท  

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

สุขภาพ   

ได้รับรางวัล Best Paper Award 

ชื่อผลงานMapping and 

Intervention of Malaria 

Situation in Sisaket 

Province” 

25 - 26 

กุมภาพันธ์ 2564 

งานประชุมวิชาการนานาชาติ 

The 7th International 

Conference on Health GIS 

: Geo Intelligence for 

Smart Healthcare.   

ผ่านระบบออนไลน์ 

5. นายวีรศักดิ์ อเนกศักดิ์  

นิสิตระดับปริญญาเอก   

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

สุขภาพ 

ได้รับรางวัล Best Paper Award 

ชื่อผลงาน Long Term Care: 

Mahasarakham Model 

Thailand 

25 - 26 

กุมภาพันธ์ 2564 

งานประชุมวิชาการนานาชาติ 

The 7th International 

Conference on Health GIS 

: Geo Intelligence for 

Smart Healthcare.   

ผ่านระบบออนไลน์ 

 

 

 

2. ด้านผลงานนสิติหรือศษิยเ์ก่า และทนุการศกึษา 
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ที ่

ชือ่-สกลุ 

นสิติ ศษิย์เกา่ ทีไ่ดร้บัรางวลั 

ผลการด าเนนิงาน 

ชือ่รางวลั วัน-เดอืน-ป ี สถานทีจ่ัด 

6. นายพิชิต โนนตูม  

ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี 

สาขาการแพทย์แผนไทย

ประยุกต์ และศิษย์เก่า 

ระดับบัณฑิตศึกษา  

สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

รางวัลเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้าน

การแพทย์แผนไทยดีเด่น ระดับเขต

สุขภาพที่ 8 ประจ าปี 2564 

- เขตสุขภาพที่ 8 

7. นางสาวชุติกานต์ แสงทอง  

นิสิตระดับปริญญาตรี  

ชั้นปีที่ 5 สาขาแพทยศาสตร์   

รางวัลนิสิตแพทย์ผู้ประพฤติตน

ดีเด่นเชิงคุณธรรม จริยธรรม 

ประจ าปีการศึกษา 2563 

10 มิถุนายน 

2564 

 แพทยสภา   

8. นายแพทย์พงศกร สีนนค า   

ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี  

สาขาแพทยศาสตร์   

รางวัล 

บัณฑิตแพทยศาสตร์ดีเยี่ยม 

ประจ าปี 2564 

 

24 กันยายน 

2564 

มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลา- 

ธิเบศร อดุลยเดชวิกรม  

พระบรมราชชนก 

9. นายไพศาล ใจสุข 

นิสิตระดับปริญญาตรี  

ชั้นปีที่ 1  

สาขาฉุกเฉินการแพทย์  

รางวัลเยาวชนคนต้นแบบ 

สาขาวิชาการ โครงการเชิดชู

เกียรติเด็กและเยาวชนและผู้มี

คุณูปการต่อกิจกรรมเยาวชน 

เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ 

ประจ าปี 2564 

17 กันยายน 

2564 

สโมสรโรตารีจตุจักร  

ภาค 3350 โรตารีสากล 
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ดา้นกจิกรรมพฒันานสิติ  

 โครงการ/กิจกรรมของนิสิต   

ชื่อโครงการ วันเดือนปี สถานที ่

จ านวน

ผู้เข้าร่วม 

งบประมาณ 

โครงการเข้าร่วมโครงการ

ประเพณีลอยกระทง 

ประจ าปี 2563 

30  ตุลาคม  2563 ณ สระน้ าหน้าคณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม               

(เขตพื้นที่ขามเรียง) 

100 คน 25,000 บาท 

โครงการ Medicine 

Street Basketball 2020 

 

30 พฤศจิกายน –  

6  ธันวาคม  2563 

ณ สนามกีฬากลางบริเวณหน้า

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม (ฝ่ายประถมเดิม)           

เขตพื้นที่ในเมือง 

50 คน 7,000 บาท 

โครงการกีฬาสีภายใน

สโมสรนิสิต 

คณะแพทยศาสตร์  

ประจ าปีการศึกษา 2563 

6 ธันวาคม 2563 ณ สนามกีฬากลางบริเวณหน้า

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม (ฝ่ายประถมเดิม)             

เขตพื้นที่ในเมือง 

160 คน 8,000 บาท 

โครงการเข้าร่วมโครงการ

กีฬาราชพฤกษ์เกมส์  

ครั้งที่ 26 

6-13   

มีนาคม 2564 

ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง) 

185 คน 60,000 บาท 

โครงการส่งเสริม

ประชาธิปไตย  

(เลือกตั้งองค์กรนิสิต  

ประจ าปีการศึกษา 2564 

ผ่านระบบออนไลน์) 

18  มีนาคม 2564 ออนไลน์ 673 คน 3,000 บาท 

โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต

สาขาปฏิบัติการฉุกเฉิน

การแพทย์   

ประจ าปีการศึกษา 2564 

30 มีนาคม 2564 ห้องประชุม  ME2- 710  ช้ัน 7  

อาคารคณะแพทยศาสตร์ หลังที่ 2 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง) 

54 คน 11,440  บาท 

โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต

สาขาการแพทย์แผนไทย

ประยุกต์ ประจ าปีการศึกษา 

2564 (ผ่านระบบออนไลน์) 

22 เมษายน 2564 ห้องประชุม  ME2- 710  ช้ัน 7  

อาคารคณะแพทยศาสตร์ หลังที่ 2 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง) 

70 คน 1,200  บาท 

โครงการกิจกรรมชวนน้อง

ร้องเพลงคณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ประจ าปีการศึกษา 2564 

(ผ่านระบบออนไลน์) 

7 – 11  

กรกฎาคม 2564 

ณ ห้องพิพิธภัณฑ์ทางการแพทย์ 

อาคารคณะแพทยศาสตร์ หลังที่ 2 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง) 

200 คน 17,900 บาท 

โครงการนิสิตจิตอาสา 

ประจ าปีการศึกษา 2564 

18  

กรกฎาคม 2564 

ณ ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 

ชั้น 11อาคารคณะแพทยศาสตร์ 

หลังที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

(เขตพื้นท่ีในเมือง) 

35 คน 9,930.50 

บาท 
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ชื่อโครงการ วันเดือนปี สถานที ่

จ านวน

ผู้เข้าร่วม 

งบประมาณ 

โครงการพัฒนาองค์

ความรู้ด้านการปฐม

พยาบาลเบื้องต้น 

(รูปแบบออนไลน์) 

23  

กรกฎาคม 2564 

ออนไลน์ 30 คน 16,000 บาท 

โครงการ Big Cleaning 

Day สโมสรนิสิต 

25  

กรกฎาคม 2564 

ณ สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ 

(หลังเก่า)  

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

(เขตพื้นท่ีในเมือง) 

40 คน 11,025 บาท 

โครงการทักษะ 

พลเมืองดิจิตอล  

(ใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์

และรู้เท่าทันสื่อ) 

1 – 14   

สิงหาคม 2564 

ณ คณะแพทยศาสตร์  

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

(เขตพื้นท่ีในเมือง) 

20 คน 10,000 บาท 

โครงการ IFMSA boot 

camp 2021 

16 มิถุนายน - 

10 สิงหาคม 2564 

ณ คณะแพทยศาสตร์  

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

(เขตพื้นท่ีในเมือง) 

310 คน 30,000 บาท 

โครงการส่งเสริมการใช้

ภาษาสากล (English 

Easy) (ผ่านระบบ

ออนไลน์) 

24 กรกฎาคม 

2564 

ณ คณะแพทยศาสตร์  

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

(เขตพื้นท่ีในเมือง) 

60 คน 7,000 บาท 

โครงการติดตามเยี่ยม

บัณฑิต (ผ่านระบบ

ออนไลน์) 

ระหว่างเดือน 

เมษายน - 

พฤษภาคม 2564 

 

สถานปประกอบการ 

และหน่วยงานที่บัณฑิตปฏิบัติงาน 

64 คน ไม่ใช้

งบประมาณ

ด าเนินการ 

โครงการปฐมนิเทศนิสิต

ใหม่และประชุมผู้ปกครอง 

(ผ่านระบบออนไลน์) 

18 มิถุนายน 2564 ห้องประชุม  ME2- 710  ชั้น 7 

อาคารคณะแพทยศาสตร์ หลังที่ 2 

คณะแพทยศาสตร์  

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

(เขตพื้นท่ีในเมือง) 

200 คน 3,500 บาท 

โครงการ HOME ROOM 

นิสิตคณะแพทยศาสตร์  

ได้แก่ การช่วยฟื้นคืนชีพ

ขั้นพ้ืนฐาน,การออกก าลัง

กายและโภชนาการ,การ

ป้องกันตัวขั้นพื้นฐาน 

ตลอด

ปีงบประมาณ 

ณ คณะแพทยศาสตร์  

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

(เขตพื้นท่ีในเมือง) 

150 คน 15,000 บาท 

รวม 235,995.50 
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ขอ้มลูทนุการศกึษานสิติ คณะแพทยศาสตร ์ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม   

1. ทนุมลูนธิชินิ โสภณพนชิ จ านวน  30 ทนุ (ประเภทตอ่เนือ่งจนส าเรจ็การศกึษา)   

 

 

 

 

 

 

ชื่อ-สกุล จ านวนเงินทุน สาขา  ชั้นปี 

นางสาวรุ่งนภา  พิศักดิ์  60,000 บาท/ปี แพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 6 

นางสาวนิธิธาวดี  กวีมูล   60,000 บาท/ปี แพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 6 

นายศรัญญู  สุนทรนนท์  60,000 บาท/ปี แพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 6 

นายพชร  สีดามาตร์  60,000 บาท/ปี แพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 6 

นายชัยวัฒน์  โงชาฤทธิ์  60,000 บาท/ปี แพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 6 

นางสาวกัญญาณัฐ  พิรุณโสภา 60,000 บาท/ปี แพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 

นางสาวณิชาภัทร  สุวรรณธนารัชต์ 60,000 บาท/ปี แพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 

นายอาณากร  พรหมเกิด 60,000 บาท/ปี แพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 

นางสาวปรียาพร  มติกรกุล 60,000 บาท/ปี แพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 

นายสิทธินนท์  วงษ์สุรภินันท์ 60,000 บาท/ปี แพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 

นางสาวจิดาภา  หาญยิ่ง 60,000 บาท/ปี แพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 

นายคณพศ  แจ่มเพชร์ 60,000 บาท/ปี แพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 

นางสาวนนทพัทธ์  นามเตทวีหิรัญ 60,000 บาท/ปี แพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 

นางสาวกนกอร   ค าลือ   60,000 บาท/ปี แพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 

นางสาวสินียาพรรณ   ดงตะไน   60,000 บาท/ปี แพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 

นางสาวเกษมณี   กันขุนคี 60,000 บาท/ปี แพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 

นางสาวเจษณี  ดาบสีพาย 60,000 บาท/ปี แพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 

นายฤทธิ์ชัย   ติโนชัง 60,000 บาท/ปี แพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 

นางสาวสาธิดา ค ายอด 60,000 บาท/ปี แพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 

นางสาวณัฐนรี  บุญทา 60,000 บาท/ปี แพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 

นายจารุวิทย์ งามดี  60,000 บาท/ปี แพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 

นางสาวโชติกา  ริมประชา 60,000 บาท/ปี แพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 

นางสาวชาคริยา  มาตมูล   60,000 บาท/ปี แพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 

นางสาวกัญญาวีย์  ชูเนตร   60,000 บาท/ปี แพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 

นางสาวจิรัฏฐ์  บรเพ็ชร   60,000 บาท/ปี แพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 

นางสาวศุภรินทร์  บัวลอย   60,000 บาท/ปี แพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 

นายชวัลวิทย์ เพ็ชรแท้ 60,000 บาท/ปี แพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 

นางสาวศศิมาภรณ์   ว่องวิการณ์  60,000 บาท/ปี แพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 

นางสาวอชิรญาณ์  หลักค า  60,000 บาท/ปี แพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 

นางสาวณิชาพัชร์  มีสวัสดิ์   60,000 บาท/ปี แพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 
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 2. ทนุสมาคมแพทยส์ตรแีหง่ประเทศไทย  5 ทนุ (ประเภทตอ่เนือ่งจนส าเรจ็การศึกษา)   

 

3. ทนุมลูนธิไิฟเซอรป์ระเทศไทย  2 ทนุ  (ประเภทตอ่เนือ่งจนส าเรจ็การศกึษา)  

 

4. ทนุโครงการบณัฑติคนืถิน่ มลูนธิสิมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา 6 ทนุ (ประเภทตอ่เนือ่งจนส าเรจ็

การศกึษา) 

 

5. ทนุมลูนธิทินุแพทยเ์พือ่ปวงประชา 7 ทนุ  (ประเภทตอ่เนือ่งจนส าเรจ็การศึกษา)   

 

 

 

ชื่อ-สกุล จ านวนเงินทุน สาขา   ชั้นปี 

นางสาวปริณดา  ศรีจุลฮาต 70,000  บาท/ ปี แพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 

นางสาวณัฐวดี คล้ายจันทอง  70,000  บาท/ ปี แพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 

นางสาวรัชนีวรรณ  ไกรธรรม   70,000  บาท/ ปี แพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 

นางสาวยุพเรศ  ทองหมู่ 70,000  บาท/ ปี แพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 

นางสาวขวัญหทัย  ประสิทธิชัย   70,000  บาท/ ปี แพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 

ชื่อ-สกุล จ านวนเงินทุน สาขา  ชั้นปี 

นางสาวกษิรา  นวลจันทร์  50,000  บาท/ ปี แพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 

นางสาวรักษณันท์ภร  ธราภูมิพิพัฒน์   50,000  บาท/ ปี แพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 6 

ชื่อ-สกุล จ านวนเงินทุน สาขา ชั้นปี 

นางสาวโพธิวรรณ  อินทะกนก 60,000  บาท/ ปี แพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 

นางสาววิชญาพร  ศิลารัตน์ 60,000  บาท/ ปี แพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 

นางสาวกนกวรรณ มะโนราช 60,000  บาท/ ปี แพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 

นางสาวสุทธิดา  ศิริพันธุ์ 60,000  บาท/ ปี แพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 

นายสุริยันต์  ธารสวาสดิ์ 60,000  บาท/ ปี แพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 

นายปฐมกฤษณ์  ศรีทอง 60,000  บาท/ ปี แพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 

ชื่อ-สกุล จ านวนเงินทุน สาขา ชั้นปี 

นางสาวเพรชรัตน์  เทือกตาทอง 60,000  บาท/ ปี แพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 

นางสาวปิยะธิดา  โทอื้น  60,000  บาท/ ปี แพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 

นางสาวพิชามญช์  สุขศิริ 60,000  บาท/ ปี แพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 4  

นางสาวศตนันท์   แก้วอุดม   60,000  บาท/ ปี แพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 3  

นายอภินันท์  ชื่นชม 60,000  บาท/ ปี แพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 2  

นางสาวสุชาดา  นาคุณ 60,000  บาท/ ปี แพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 

นางสาวศิริอร  พรคลัง 60,000  บาท/ ปี แพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 
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6.ทนุโมโมทารา่ โดย คณุวรรณวด ี อัศวว์เิศษศวิะกลุ 1 ทนุ  (ประเภทตอ่เนือ่งจนส าเรจ็การศกึษา)   

 

 7. ทนุนายแพทยศ์ริพชัร ์ พนูวฒุกิุล  1 ทนุ   

 

8. ทนุโครงการเฉลมิราชกมุาร(ีทนุระดบัอดุมศกึษา)  (ประเภทตอ่เนือ่งจนส าเรจ็การศึกษา)   

 

9. ทนุโครงการหนึง่อ าเภอหนึง่ทนุ (ประเภทต่อเนื่องจนส าเร็จการศึกษาและไดร้บัทนุตามคา่ใชจ้่ายจริง) 

 

10. ทนุพระราชทานสมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ  (ม.ท.ศ ) (ประเภทตอ่เนือ่งจนส าเรจ็การศึกษา )  

 

 

 

 

 

 

ชือ่-สกลุ จ านวนเงนิทุน สาขา ชั้นป ี

นางสาวธรรมสิริ  ธรรมทินโน 100,000 บาท/ ปี แพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 1  

ชือ่-สกลุ จ านวนเงนิทุน สาขา ชั้นป ี

 นางสาวณัฐวดี เหล่าบุบผา 80,000 บาท แพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 1  

ชือ่-สกลุ จ านวนเงนิทุน สาขา ชั้นป ี

 นายคณาสิทธิ์ ไชยสุวรรณ์  55,000 บาท/ปี 

และได้รับยกเว้น 

ค่าเล่าเรียน 

ฉุกเฉินการแพทย์   ชั้นปีที่ 1 

ชือ่-สกลุ จ านวนเงนิทุน สาขา ชั้นป ี

นายศรายุศ เหล่าใหญ ่ - แพทยศาสตร์    ชั้นปีที่ 6 

ชือ่-สกลุ จ านวนเงนิทุน สาขา ชั้นป ี

นายภัทรพล ด าพลงาม - ค่าลงทะเบียนและ

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

80,000 บาท/ปี  

- ค่าครองชีพ 48,000 

บาท/ปี 

- ค่าหนังสือแลอุปกรณ์ 

เหมาจ่าย 10,000   

บาท/ปี 

- ค่าหอไม่เกิน 24,000 

บาท/ปี 

แพทยศาสตร์    ชั้นปีที่ 1 
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11. ทนุ ม.น.ข. (มลูนธิชิว่ยนกัเรยีนทีข่าดแคลน) (ประเภทตอ่เนือ่งจนส าเรจ็การศกึษา )  

 

12. ทนุการศกึษามลูนธิกิรงุเทพประกนัภยั  (ประเภทตอ่เนือ่งจนส าเรจ็การศึกษา ) 

 

13. ทุน บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จ ากัด กรณีที่ผู้ปกครองเสียชวีิตจากโควดิ 19 (ประเภทตอ่เนือ่ง

จนส าเร็จการศึกษา ) 

 

14. ทนุการศกึษาภายในคณะแพทยศาสตร ์และมหาวทิยาลยัมหาสารคาม  

14.1 ทนุชมรมศษิยเ์กา่ คณะแพทยศาสตร ์จ านวน 9 ทนุ  

 

14.2 กองทนุการศกึษาและพัฒนานสิติคณะแพทยศาสตร ์ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม    

 

ชือ่-สกลุ จ านวนเงนิทุน สาขา ชั้นป ี

นางสาวศิริอร พรคลัง 10,000 บาท/ปี แพทยศาสตร์    ชั้นปีที่ 3 

นางสาวนรากร กาวรรณ์  8,000 บาท/ปี ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์  ชั้นปีที่ 3 

นางสาววราภรณ์ แก้วเมือง  8,000 บาท/ปี ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์  ชั้นปีที่ 4 

นางสาวชญาดา โพธิ์คะชา 8,000 บาท/ปี ฉุกเฉินการแพทย์ ชั้นปีที่ 1 

ชือ่-สกลุ จ านวนเงนิทุน สาขา ชั้นป ี

นายภูมินทร์ ยศก าธร 80,000 บาท/ปี แพทยศาสตร์    ชั้นปีที่ 4 

นางสาวปวีนุช ราชชมภู 80,000 บาท/ปี แพทยศาสตร์    ชั้นปีที่ 2 

ชือ่-สกลุ จ านวนเงนิทุน สาขา ชั้นป ี

นางสาวณัฐสรัญ สิงหศร ี 45,000 บาท / ปี การแพทย์แผนไทยประยุกต์  ชั้นปีที่ 3 

ชือ่ - สกลุ จ านวนเงนิ สาขา ชั้นป ี

นางสาวปนัดดา นามศรี  3,000 บาท ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์   ชั้นปีที่ 2 

นางสาวกิ่งแก้ว  พรมนิกร  3,000 บาท ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์   ชั้นปีที่ 2 

นางสาวมะลิตา  ด ากระโทก   3,000 บาท การแพทย์แผนไทยประยุกต์   ชั้นปีที่ 2 

นางสาวณัฐวดี  ลาโพ   3,000 บาท การแพทย์แผนไทยประยุกต์   ชั้นปีที่ 3 

นางสาวณัฐพร   จวงสมุทร   3,000 บาท ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์   ชั้นปีที่ 3 

นางสาววราภรณ์  แก้วเมือง 3,000 บาท ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์  ชั้นปีที่ 3 

นางสาวภิญญาพัชญ์    สุนทรดี   3,000 บาท การแพทย์แผนไทยประยุกต์   ชั้นปีที่ 1 

นางสาวปิยะดา  เสนาลา   3,000 บาท การแพทย์แผนไทยประยุกต์   ชั้นปีที่ 

นางสาวปทุมวรรณ  หาญบาง   3,000 บาท การแพทย์แผนไทยประยุกต์   ชั้นปีที่ 2 

ชือ่ - สกลุ จ านวนเงนิ สาขา ชั้นป ี

นางสาวณัฐพร จวงสมุทร 15,000 บาท ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์   ชั้นปีที่ 4 

นายนิสิต เศรษฐรัตน์ 15,000 บาท ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์   ชั้นปีที่ 4 
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14.3  ทนุภมูพิล มหาวทิยาลยัมหาสารคาม    

 

14.4 ทุนนิสิตจิตอาสากองทุนศาสตราจารย์นายแพทย์เฉลิม วราวิทย์ คณะแพทยศาสตร์  

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ านวน 3 ทุน  

 

 14.5 ทุนการศึกษาส าหรับนิสิตที่ได้รับผผลกระทบอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ชองมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

 

15. กองทนุเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศึกษา   

ประเภท สาขา 

แพทยศาสตร ์

สาขาการ 

แพทย์แผนไทยประยกุต์ 

สาขาปฏบิตักิาร

ฉกุเฉินการแพทย ์

รวมจ านวน 

รายเกา่  60 55 52 167 

รายใหม ่  12 63 12 87 

รวม   72 118 64 254 

 

 

ชือ่ - สกลุ จ านวนเงนิ สาขา ชั้นป ี

นางสาวชนัญญา   ปทุมวัน   10,000 บาท แพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 4   

ชือ่ - สกลุ จ านวนเงนิ สาขา ชั้นป ี

นายเจตณัฐ  พีรเพ็ญโภคัย 2,500 บาท แพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 

นางสาววิภาวดี  ไชยโยราช 2,500 บาท การแพทย์แผนไทยประยุกต์   ชั้นปีที่ 3 

นางสาวสุรภา  พาบัว 2,500 บาท ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ชั้นปีที่ 3 

ชือ่ - สกลุ จ านวนเงนิ สาขา ชั้นป ี

นายชูเกียรติ บุญเกษ 3,000 บาท   ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์   ชั้นปีที่ 4 

นางสาวกัลยา ภูดวงดอก 3,000 บาท การแพทย์แผนไทยประยุกต์   ชั้นปีที่ 3 

นางสาวกมลชนก บุบผาวัลย์ 3,000 บาท ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์   ชั้นปีที่ 3  

นางสาวปนัดดา นามศรี 3,000 บาท การแพทย์แผนไทยประยุกต์   ชั้นปีที่ 3 

นางสาวธัญกมล นวบุญยงค์ 3,000 บาท การแพทย์แผนไทยประยุกต์   ชั้นปีที่ 2 

นายกันตภณ กลีบบัว 3,000 บาท แพทยศาสตร์  ชั้นปีที่ 6 

นางสาวจินดารัตน์ ฐิตะปุระ 3,000 บาท แพทยศาสตร์   ชั้นปีที ่6 

นางสาววรินทรา จันทร์ทวิชัย 3,000 บาท แพทยศาสตร์   ชั้นปีที ่6 

นายพิสิษฐ์ เทพทอง 3,000 บาท แพทยศาสตร์   ชั้นปีที ่5 

นางสาวณัฐสรัญ สิงหศร ี 3,000 บาท การแพทย์แผนไทยประยุกต์   ชั้นปีที ่3 

นางสาวมะลิตา ด ากระโทก 3,000 บาท การแพทย์แผนไทยประยุกต์   ชั้นปีที ่3 

นางสาวกมลนิกานต์ ภาวะรัตน์ 3,000 บาท การแพทย์แผนไทยประยุกต์   ชั้นปีที ่3 

นางสาวธมลวรรณ ทิพย์มาตร 3,000 บาท การแพทย์แผนไทยประยุกต์   ชั้นปีที ่2 
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โครงการวจิยัและงานสรา้งสรรค์  

 โดยได้รับงบประมาณสนับสนุน ดังนี ้

1. งบประมาณเงินรายได้ คณะแพทยศาสตร์ จ านวน  3,710,000  บาท  

2. งบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก  จ านวน  1,886,616  บาท                 

รวมทั้งสิ้น จ านวน  5,596,616  บาท 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66%

34%

เงินรายได้

หน่วยงานภายนอก

3. ด้านการวิจยั นวัตกรรม และงานสรา้งสรรค์ 
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ผลงานวจิัย/นวตักรรม ในรอบปงีบประมาณ พ.ศ.2564 

ล าดับ 

ที ่

งานวจิยั/นวตักรรม ชือ่-นามสกลุ 

รายละเอยีดของวจิยั/

นวตักรรม 

สถานที ่(วนั/เดอืน/ป)ี 

1 Changes in extracellular 

water with hemodialysis 

and fall in systolic blood 

pressure 

รศ.พญ. 

กมลวรรณ 

ตั้งวรพงศ์ชัย 

Changes in extracellular 

water with hemodialysis 

and fall in systolic blood 

pressure 

The International 

Journal of Artificial 

Organs 

(February 20, 2021) 

2 Patient-reported 

symptoms during 

dialysis: the effect of 

pre-dialysis extracellular 

water and change in 

extracellular water post 

dialysis 

รศ.พญ. 

กมลวรรณ 

ตั้งวรพงศ์ชัย 

Patient-reported 

symptoms during 

dialysis: the effect of 

pre-dialysis extracellular 

water and change in 

extracellular water post 

dialysis 

Renal Replacement 

Therapy 

(January 30, 2021) 

3 Investigating the 

microbiota of fermented 

fish products (Pla-ra) 

from different 

communities of 

northeastern Thailand 

รศ. ดร. 

ต้องจิตร 

ถันชมนาง 

Investigating the 

microbiota of fermented 

fish products (Pla-ra) 

from different 

communities of 

northeastern Thailand 

PLOS ONE 

(January 14, 2021) 

4 Intestinal parasitic 

infections and risk 

factors among Myanmar 

migrant workers in 

northeast Thailand 

รศ. ดร. 

ต้องจิตร 

ถันชมนาง 

Intestinal parasitic 

infections and risk 

factors among Myanmar 

migrant workers in 

northeast Thailand 

Asian Pacific 

Journal of Tropical 

Medicine  

(January 5, 2021) 

5 Phytochemical 

Screening and 

Antioxidant Activities of 

the Seedling Extracts 

from Inca 

ผศ. ดร. 

ดรุณี  

พ่วงพรพทักษ์ 

Phytochemical 

Screening and 

Antioxidant Activities of 

the Seedling Extracts 

from Inca 

Pharmacognosy 

Journal  

(January 2021) 

6 Model-based spatial-

temporal mapping of 

opisthorchiasis in 

endemic countries of 

Southeast Asia 

ผศ. ดร. 

ชูศักด์  

นิธิเกตุกุล 

Model-based spatial-

temporal mapping of 

opisthorchiasis in 

endemic countries of 

Southeast Asia 

Epidemiology and 

Global Health 

(January 12, 2021) 

7 Genistein Prevents 

Nitric Oxide Deficiency-

Induced Cardiac 

Dysfunction and 

Remodeling in Rats 

ผศ. ดร.สราวุธ 

บรรบุผา 

Genistein Prevents Nitric 

Oxide Deficiency-

Induced Cardiac 

Dysfunction and 

Remodeling in Rats 

Antioxidants 

(February 4, 2021) 
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ล าดับ 

ที ่

งานวจิยั/นวตักรรม ชือ่-นามสกลุ 

รายละเอยีดของวจิยั/

นวตักรรม 

สถานที ่(วนั/เดอืน/ป)ี 

8 Diosmetin attenuates 

metabolic syndrome and 

left ventricular 

alterations via the 

suppression of 

angiotensin II/AT1 

receptor/gp91phox/p-

NF-κB protein 

expression in high-fat 

diet fed rats 

ผศ. ดร. 

สราวุธ  

บรรบุผา 

Diosmetin attenuates 

metabolic syndrome and 

left ventricular 

alterations via the 

suppression of 

angiotensin II/AT1 

receptor/gp91phox/p-

NF-κB protein 

expression in high-fat 

diet fed rats 

Food & Function 

(January 04, 2021) 

9 Effects of Home-Based 

Care Inter-Professional 

Education on 

Students’Outcomes: 

Mahasara kham 

University Experiences 

รศ.ดร.  

ศิรินาถ  

ตงศิร ิ

Effects of Home-Based 

Care Inter-Professional 

Education on 

Students’Outcomes: 

Mahasara kham 

University Experiences 

Medical Science 

Educator (Accepted 

Feb 5, 2021)) 

10 Combined multiple 

genes phylogenetic 

analysis and 

morphological 

characteristic 

description of 

entomopathogenic fungi 

infecting cicada nymph 

from northeast of 

Thailand 

ผศ.ดร. 

กุสาวดี  

แสงดี 

Combined multiple 

genes phylogenetic 

analysis and 

morphological 

characteristic 

description of 

entomopathogenic fungi 

infecting cicada nymph 

from northeast of 

Thailand 

Biologia  

(March 01, 2021) 

11 Analysis of Daily 

Variation for 3 and for 

30 Days of Parasite-

Specific IgG in Urine for 

Diagnosis of 

Strongyloidiasis by 

Enzyme-Linked 

Immunosorbent Assay 

รศ.พญ. 

จิราพร สิทธถาวร 

Analysis of Daily 

Variation for 3 and for 30 

Days of Parasite-Specific 

IgG in Urine for 

Diagnosis of 

Strongyloidiasis by 

Enzyme-Linked 

Immunosorbent Assay 

Acta Tropica 

(March, 2021) 
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ล าดับ 

ที ่

งานวจิยั/นวตักรรม ชือ่-นามสกลุ 

รายละเอยีดของวจิยั/

นวตักรรม 

สถานที ่(วนั/เดอืน/ป)ี 

12 Imperatorin alleviates 

metabolic and vascular 

alterations in high-

fat/high-fructose diet-

fed rats by modulating 

adiponectin receptor 1, 

eNOS, and p47phox 

expression 

ผศ. ดร. 

สราวุธ  

บรรบุผา 

Imperatorin alleviates 

metabolic and vascular 

alterations in high-

fat/high-fructose diet-fed 

rats by modulating 

adiponectin receptor 1, 

eNOS, and p47phox 

expression 

European Journal of 

Pharmacology  

(May 15, 2021) 

13 Cold Plasma Treatment 

on Mustard Green 

Seeds and its Effect on 

Growth, 

Isothiocyanates, 

Antioxidant Activity and 

Anticancer Activity of 

Microgreens 

รศ.ดร. 

เบญจพร  

บุราณรัตน์ 

Cold Plasma Treatment 

on Mustard Green Seeds 

and its Effect on Growth, 

Isothiocyanates, 

Antioxidant Activity and 

Anticancer Activity of 

Microgreens 

international journal 

of agriculture and 

biology  

(January 2021) 

14 Probiotic Attributes, 

GABA-Producing 

Capacity and Cytotoxic 

Effects of Microbes 

Isolated from Thai 

Fermented Foods 

รศ.ดร. 

เบญจพร  

บุราณรัตน์ 

Probiotic Attributes, 

GABA-Producing 

Capacity and Cytotoxic 

Effects of Microbes 

Isolated from Thai 

Fermented Foods 

international journal 

of agriculture and 

biology  

(January 2021) 

15 Curcumin Mitigates 

Hypertension, 

Endothelial Dysfunction 

and Oxidative Stress in 

Rats with Chronic 

Exposure to Lead and 

Cadmium 

ผศ.ดร.  

ขวัญจิต  

อภัยจิตร 

Curcumin Mitigates 

Hypertension, 

Endothelial Dysfunction 

and Oxidative Stress in 

Rats with Chronic 

Exposure to Lead and 

Cadmium 

TOHOKU JOURNAL 

OF EXPERIMENTAL 

MEDICINE  

(January 2021) 

16 δ-Hemoglobinopathies 

in Thailand:screening, 

molecularbasis, 

genotype-phenotype 

interaction, and 

implication for 

prevention and control 

of thalassemia 

อ.ดร.ทนพ. 

กฤษดา  

สิงหะ 

δ-Hemoglobinopathies 

in Thailand:screening, 

molecularbasis, 

genotype-phenotype 

interaction, and 

implication for 

prevention and control 

of thalassemia 

AnnalsofHema- 

tology (Apr2021) 
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ล าดับ 

ที ่

งานวจิยั/นวตักรรม ชือ่-นามสกลุ 

รายละเอยีดของวจิยั/

นวตักรรม 

สถานที ่(วนั/เดอืน/ป)ี 

17 High prevalence of 

opisthorchiasis in rural 

populations from 

Khammouane Province, 

central Lao PDR: 

serological screening 

using total IgG- and 

IgG4-based ELISA 

รศ. ดร.  

ต้องจิตร  

ถันชมนาง 

High prevalence of 

opisthorchiasis in rural 

populations from 

Khammouane Province, 

central Lao PDR: 

serological screening 

using total IgG- and 

IgG4-based ELISA 

Transactions of the 

Royal Society of 

Tropical Medicine 

and Hygiene 

(Apr2021) 

18 Comparison of point-of-

care test and enzyme-

linked immunosorbent 

assay for detection of 

IgG antibodies in the 

diagnosis of human 

schistosomiasis 

japonica 

รศ. ดร.  

ต้องจิตร  

ถันชมนาง 

Comparison of point-of-

care test and enzyme-

linked immunosorbent 

assay for detection of 

IgG antibodies in the 

diagnosis of human 

schistosomiasis 

japonica 

International 

Journal of 

Infectious Diseases 

(Apr2021) 

19 Bergenin Attenuates 

Sodium Selenite-

Induced Hepatotoxicity 

via Improvement of 

Hepatic Oxidant-

Antioxidant Balance in 

HepG2 Cells and ICR 

Mice 

ผศ.ดร.  

วรัญญา  

จตุพรประเสริฐ 

Bergenin Attenuates 

Sodium Selenite-

Induced Hepatotoxicity 

via Improvement of 

Hepatic Oxidant-

Antioxidant Balance in 

HepG2 Cells and ICR 

Mice 

Journal of 

Biologically Active 

Products from 

Nature 

(Mar 2021) 

20 Butterfly Pea Flower 

(Clitoria ternatea Linn.) 

Extract Ameliorates 

Cardiovascular 

Dysfunction and 

Oxidative Stress in Nitric 

Oxide-Deficient 

Hypertensive Rats 

ผศ. ดร. 

สราวุธ  

บรรบุผา 

Butterfly Pea Flower 

(Clitoria ternatea Linn.) 

Extract Ameliorates 

Cardiovascular 

Dysfunction and 

Oxidative Stress in Nitric 

Oxide-Deficient 

Hypertensive Rats 

Antioxidants  

(Mar 2021) 
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ล าดับ 

ที ่

งานวจิยั/นวตักรรม ชือ่-นามสกลุ 

รายละเอยีดของวจิยั/

นวตักรรม 

สถานที ่(วนั/เดอืน/ป)ี 

21 Development of 

Immunochromatographi

c Test Kit for Rapid 

Detection of Specific 

IgG4 Antibody in Whole-

Blood Samples for 

Diagnosis of Human 

Gnathostomiasis 

รศ. ดร.  

ต้องจิตร  

ถันชมนาง 

Development of 

Immunochromatographi

c Test Kit for Rapid 

Detection of Specific 

IgG4 Antibody in Whole-

Blood Samples for 

Diagnosis of Human 

Gnathostomiasis 

Diagnostics  

(Mar 2021) 

22 Galangin Resolves 

Cardiometabolic 

Disorders through 

Modulation of AdipoR1, 

COX-2, and NF-κB 

Expression in Rats Fed a 

High-Fat Diet 

ผศ. ดร. 

สราวุธ  

บรรบุผา 

Galangin Resolves 

Cardiometabolic 

Disorders through 

Modulation of AdipoR1, 

COX-2, and NF-κB 

Expression in Rats Fed a 

High-Fat Diet 

Antioxidants  

(Mar 2021) 

23 Optimized models of 

xenobiotic-induced 

oxidative stress in 

HepG2 cells 

ผศ.ดร.  

วรัญญา  

จตุพรประเสริฐ 

Optimized models of 

xenobiotic-induced 

oxidative stress in 

HepG2 cells 

Tropical Journal of 

Pharmaceutical 

Research  

(Mar 2021) 

24 Prevalence of 

multimorbidity in 

Thailand:a multilevel 

analysis of a population-

based survey 

ผศ.ดร.  

นิรันดร์  

อินทรัตน์ 

Prevalence of 

multimorbidity in 

Thailand:a multilevel 

analysis of a population-

based survey 

International 

Journal of 

Community 

Medicine and Public 

Health (Aug 2021) 

25 Factors Related to a 

Smoke-free Home 

Status: A Parental 

Report 

ผศ.ดร.  

นิรันดร์  

อินทรัตน์ 

Factors Related to a 

Smoke-free Home 

Status: A Parental 

Report 

APJCP  

(June 2021) 

26 Lessons learned from 

the achievement and 

implementation of 

interprofessional 

education in Thailand 

รศ.ดร.  

ศิรินาถ  

ตงศิร ิ

Lessons learned from 

the achievement and 

implementation of 

interprofessional 

education in Thailand 

International 

Journal of Medical 

Education  

(June 2021) 
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ล าดับ 

ที ่

งานวจิยั/นวตักรรม ชือ่-นามสกลุ 

รายละเอยีดของวจิยั/

นวตักรรม 

สถานที ่(วนั/เดอืน/ป)ี 

27 Exposure to 

dexamethasone 

modifies transcriptomic 

responses of free-living 

stages of Strongyloides 

stercoralis 

รศ. ดร.  

ต้องจิตร  

ถันชมนาง 

Exposure to 

dexamethasone modifies 

transcriptomic 

responses of free-living 

stages of Strongyloides 

stercoralis 

Parasitology 

Research  

(July 2021) 

28 Preliminary findings and 

molecular 

characterization of thin-

walled Sarcocystis 

species in hearts of 

cattle and buffaloes in 

Thailand, Lao PDR, and 

Cambodia 

รศ. ดร.  

ต้องจิตร  

ถันชมนาง 

Preliminary findings and 

molecular 

characterization of thin-

walled Sarcocystis 

species in hearts of 

cattle and buffaloes in 

Thailand, Lao PDR, and 

Cambodia 

Parasitology 

Research  

(July 2021) 

29 Dihydrocapsaicin 

effectively mitigates 

cerebral ischemia-

induced pathological 

changes in vivo, partly 

via antioxidant and anti-

apoptotic pathways 

ผศ. ดร.  

จิณัติตา  

จิตติวัฒน์ 

Dihydrocapsaicin 

effectively mitigates 

cerebral ischemia-

induced pathological 

changes in vivo, partly 

via antioxidant and anti-

apoptotic pathways 

Life Sciences  

(June 2021) 

30 Time-kill kinetics and 

mechanism of action of 

Caesalpinia sappan L. 

and Ochna integerrima 

(Lour.) Merr. water 

extracts against 

pathogenic bacteria 

ผศ.ดร. 

กุสาวดี  

แสงดี 

Time-kill kinetics and 

mechanism of action of 

Caesalpinia sappan L. 

and Ochna integerrima 

(Lour.) Merr. water 

extracts against 

pathogenic bacteria 

Journal of 

Pharmacy & 

Pharmacognosy 

Research  

(June 2021) 

31 Antioxidant and anti-

inflammatory activities 

of Oroxylum indicum 

Kurz (L.) fruit extract in 

lipopolysaccharide 

stimulated BV2 

microglial cells 

ผศ.ดร. 

นุชนาถ  

ไหมหรือ 

Antioxidant and anti-

inflammatory activities 

of Oroxylum indicum 

Kurz (L.) fruit extract in 

lipopolysaccharide 

stimulated BV2 

microglial cells 

Tropical Journal of 

Pharmaceutical 

Research  

(Arp 2021) 
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ล าดับ 

ที ่

งานวจิยั/นวตักรรม ชือ่-นามสกลุ 

รายละเอยีดของวจิยั/

นวตักรรม 

สถานที ่(วนั/เดอืน/ป)ี 

32 Oroxylum indicum Kurz 

(L.) Seed Extract Exerts 

Antioxidant and Anti-

Inflammatory Effects on 

Lipopolysaccharide-

Stimulated BV2 Microglial 

Cells 

ผศ.ดร. 

นุชนาถ  

ไหมหรือ 

Oroxylum indicum Kurz 

(L.) Seed Extract Exerts 

Antioxidant and Anti-

Inflammatory Effects on 

Lipopolysaccharide-

Stimulated BV2 Microglial 

Cells 

Pharmacogn. Mag. 

(June 2021) 

33 Evaluation of a Rapid 

IgG4 Lateral Flow Dipstick 

Test to Detect 

Strongyloides stercoralis 

Infection in Northeast 

Thailand 

รศ.พญ. 

จิราพร  

สิทธิถาวร 

Evaluation of a Rapid 

IgG4 Lateral Flow Dipstick 

Test to Detect 

Strongyloides stercoralis 

Infection in Northeast 

Thailand 

The American 

Journal of Tropical 

Medicine and 

Hygiene  

(Jul 2021) 

34 Development of an 

immunochromatographic 

point-of-care test for 

detection of IgG antibody 

in serodiagnosis of 

human trichinellosis 

รศ. ดร.  

ต้องจิตร  

ถันชมนาง 

Development of an 

immunochromatographic 

point-of-care test for 

detection of IgG antibody 

in serodiagnosis of 

human trichinellosis 

International Journal 

of Infectious 

Diseases (Aug 2021) 

35 Current status of 

helminthiases in Thailand: 

A cross-sectional, 

nationwide survey, 2019 

ผศ. ดร. 

ชูศักด์  

นิธิเกตุกุล 

Current status of 

helminthiases in Thailand: 

A cross-sectional, 

nationwide survey, 2019 

Acta Tropica  

(Aug 2021) 

36 National Program of 

Opisthorchiasis in 

Thailand; Situation and 

Policy Strategy 

ผศ. ดร. 

ชูศักด์  

นิธิเกตุกุล 

National Program of 

Opisthorchiasis in 

Thailand; Situation and 

Policy Strategy 

International Journal 

of Geoinformatics  

(Apr 2021) 

37 Mechanism of action of 

Polycephalomyces 

nipponicus and 

Ophiocordyceps 

sobolifera mycelial 

extracts against 

Methicillin-Resistant 

Staphylococcus aureus 

using electron 

microscopy 

ผศ.ดร. 

กุสาวดี  

แสงดี 

Mechanism of action of 

Polycephalomyces 

nipponicus and 

Ophiocordyceps 

sobolifera mycelial 

extracts against 

Methicillin-Resistant 

Staphylococcus aureus 

using electron 

microscopy 

Teikyo medical 

journal  

(Aug 2021) 
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ล าดับ 

ที ่

งานวจิยั/นวตักรรม ชือ่-นามสกลุ 

รายละเอยีดของวจิยั/

นวตักรรม 

สถานที ่(วนั/เดอืน/ป)ี 

38 Socioeconomic status 

determines 

psychological stress 

differences between 

older adults living in 

rural and rurban areas 

during the post-

coronavirus disease 

2019 pandemic era: a 

geographic information 

system-based spatial 

analysis 

ผศ.ดร. 

ราณี  

วงศ์คงเดช 

Socioeconomic status 

determines 

psychological stress 

differences between 

older adults living in 

rural and rurban areas 

during the post-

coronavirus disease 

2019 pandemic era: a 

geographic information 

system-based spatial 

analysis 

Journal of 

Management 

Information and 

Decision Sciences 

(2021) 

39 Stroke recognition 

efficiency by emergency 

medical dispatchers 

ผศ.ดร. 

นันทวรรณ  

ทิพยเนตร 

Stroke recognition 

efficiency by emergency 

medical dispatchers 

International 

Journal of 

Community 

Medicine and Public 

Health (Aug 2021) 

40 Nobiletin alleviates high-

fat diet-induced 

nonalcoholic fatty liver 

disease by modulating 

AdipoR1 and gp91 phox 

expression in rats 

ผศ. ดร. 

สราวุธ  

บรรบุผา 

Nobiletin alleviates high-

fat diet-induced 

nonalcoholic fatty liver 

disease by modulating 

AdipoR1 and gp91 phox 

expression in rats 

Journal of 

Nutritional 

Biochemistry (2021) 

41 Diosmetin Ameliorates 

Vascular Dysfunction 

and Remodeling by 

Modulation of Nrf2/HO-

1 and p-JNK/p-NF-κB 

Expression in 

Hypertensive Rats 

ผศ. ดร. 

สราวุธ  

บรรบุผา 

Diosmetin Ameliorates 

Vascular Dysfunction 

and Remodeling by 

Modulation of Nrf2/HO-1 

and p-JNK/p-NF-κB 

Expression in 

Hypertensive Rats 

Antioxidants  

(Sep 2021) 

42 Galangin alleviates 

vascular dysfunction 

and remodelling 

through modulation of 

the TNF-R1, p-NF-κB 

and VCAM-1 pathways 

in hypertensive rats 

ผศ. ดร. 

สราวุธ  

บรรบุผา 

Galangin alleviates 

vascular dysfunction and 

remodelling through 

modulation of the TNF-

R1, p-NF-κB and 

VCAM-1 pathways in 

hypertensive rats 

Life Sciences  

(Sep 2021) 
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ล าดับ 

ที ่

ผลงานนวตักรรม ชือ่-นามสกลุ 

รายละเอยีดของวจิยั/

นวตักรรม 

สถานที ่(วนั/เดอืน/ป)ี 

1 ชุดทดสอบการกดจุด

สัญญาณส าหรับการนวด

แผนไทย 

อาจารย ์

ปิยาภรณ์  

แสนศิลา 

ชุดทดสอบการกดจุด

สัญญาณส าหรับ 

การนวดแผนไทย  

20 มกราคม 2564 

2 สูตรเจลแต้มสิวท่ีมีส่วนผสม

ของสารสกัดเปลือกทับทิม 

อาจารย ์

มนตปาจรย์  

ณ ร้อยเอ็ด 

สูตรเจลแต้มสิวท่ีมีส่วนผสม

ของสารสกัดเปลือกทับทิม  

 

20 มกราคม 2564 

 

โครงการ/กจิกรรมทีส่นบัสนนุการผลิตผลงานวจิัย นวตักรรม และงานสรา้งสรรค์ 

ล าดับ

ที ่

กจิกรรม/โครงการ สถานที ่ วัน / เดอืน / ปี 

1 เงินอุดหนุนด้านการวิจัยส าหรับบุคลากร 

สายวิชาการ 

คณะแพทยศาสตร์  

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

1 ต.ค.2563 - 

30 ก.ย.2564 

2. เงินอุดหนุนด้านการวิจัยส าหรับบุคลกร 

สายสนับสนุน 

คณะแพทยศาสตร์  

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

1 ต.ค.2563 - 

30 ก.ย.2564 

3. เงินอุดหนุนการวิจัยส าหรับนิสิต 

ระดับบัณฑิตศึกษา 

คณะแพทยศาสตร์  

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

1 ต.ค.2563 - 

30 ก.ย.2564 

4. เงินอุดหนุนการส่งเสริมอาจารยแ์ละหรือ 

นักวิจัยดีเด่น 

คณะแพทยศาสตร์  

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

1 ต.ค.2563 - 

30 ก.ย.2564 

5. โครงการส่งเสริมการเรียนการสอน/การส่งเสริม

การท าต ารา/ส่งเสริมการจัดท าทัศนูปกรณ์ 

คณะแพทยศาสตร์  

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

1 ต.ค.2563 - 

30 ก.ย.2564 

 โครงการจัดสัมมนาวิชาการคณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

คณะแพทยศาสตร์  

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

1 ต.ค.2563 - 

30 ก.ย.2564 
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ดา้นการใหบ้รกิารวชิาการ ของคณะแพทยศาสตร์  

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการปฏิบัติ                 

ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส                

โคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดมหาสารคาม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงไม่สามารถให้บริการ

วิชาการได้ตามปกติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  ด้านการบรกิารวชิาการ 
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วิสยัทศัน ์ปรชัญา พนัธกจิ โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร ์ 

 วสิัยทศัน ์    โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล เพื่อชุมชนด้วยการแพทย์อันดีงาม  

 ปรชัญา       “ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อสุขภาพมหาชน” 

 พันธกจิ      1) ให้บริการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ 

 2) สนับสนุนการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพทุกระดับ 

 3) วิจัยและการสร้างองค์ความรู้ด้านสุขภาพเพื่อแก้ไขปัญหาที่พบบ่อยในชุมชน 

 4) ศูนย์กลางการรับสง่ต่อผู้ป่วยระดับตติยภูมิของภูมิภาค 

สถานที่ตัง้ 

โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

เลขที่ 79/99 ถนนนครสวรรค์ ต าบลตลาด อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000 

  โทรศัพท์ : 043-021-021 โทรสาร : 0-4371-2991  

 โฮมเพจ  http://med.msu.ac.th/suddhavej 

โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์เป็นหน่วยงานภายในก ากับของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม                

เปิดด าเนินการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2547 ณ อาคารประกอบการหอพัก ระหว่างหอพักเชียงยืนและหอพักชื่นชม ภายใน

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต าบลขามเรียง ต่อมาได้เปิดศูนย์บริการทางการแพทย์แห่งที่ 2 ณ ที่ท าการคณะแพทยศาสตร์ 

อาคารศูนย์บริการทางการแพทย์ ต าบลตลาด อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่  6 กุมพาพันธ์ 2549 ซึ่งได้ผ่าน              

การประเมินจากส านักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น ให้เป็นหน่วยบริการประจ า (CUP) เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2552 

โดยท่ีศูนย์บริการทางการแพทย์ เขตพ้ืนที่ขามเรียงเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิ ปัจจุบันศูนย์บริการทางการแพทย์ได้เปิดเป็น

โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ และได้ผ่านการตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการรับส่งต่อตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 

2557 จากส านักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น รวมทั้งได้เปิดให้บริการผู้ป่วยใน และผู้ป่วยฉุกเฉินตลอด                     

24 ชั่วโมง ระยะแรกเปิดให้บริการ 30 เตียง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ด้านการใหบ้รกิารสขุภาพโรงพยาบาลสทุธาเวช  

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 โรงพยาบาล

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับ               

พระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจากสมเด็จพระกนิษฐาธิ

ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี  พระราชทานชื่อโรงพยาบาลว่า “สุทธาเวช”                         

อันหมายถึง โรงพยาบาลซึ่งพร้อมด้วยการแพทย์อันดีงาม 

พร้อมกับพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษร                  

พระนามาภิไธย “ส.ธ.” ประดับที่ป้ายชื่อโรงพยาบาล 

ปัจจุบันมี 128 เตียง เขตพื้นที่รับผิดชอบ รวม 55,398 ราย ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่

ขามเรียง 44,966 ราย และเขตพื้นที่ในเมือง 6 ชุมชน (ตักสิลา , ศรีสวัสดิ์ 1 , ศรีสวัสดิ์ 2 , ศรีสวัสดิ์ 3 , ปัจฉิมทัศน์ 1 ,

ปัจฉิมทัศน์) 4,530 ราย และประกันสังคม 5,902 รายปัจจุบัน โดยปี 2564 มีจ านวนผู้ป่วยนอก (OPD) จ านวน 255,489 

ครั้ง เฉลี่ย 28,388 ครั้งต่อเดือน มีจ านวนผู้ป่วยใน (IPD) จ านวน 5,801 ครั้ง เฉลี่ย 645 ครั้งต่อเดือน และมีอัตรา                 

ครองเตียง  ร้อยละ 65.60 

 

http://med.msu.ac.th/suddhavej
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โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นโรงพยาบาลประเภทท่ัวไปท่ีเปิดให้บริการตลอด 

24 ชั่วโมง โดยมีสาขาที่เปิดให้บริการ ดังนี้ 

คลินิก 

โรคทั่วไป 

คลินิก 

ศัลยกรรมหลอดเลือด 

คลินิก 

ศัลยกรรมกระดูกและข้อ 

คลินิก 

ศัลยกรรมทั่วไป 

คลินิกศัลยกรรม 

ระบบทางเดินปัสสาวะ 

คลินิก 

อายุรกรรมทั่วไป 

คลินิก 

อายุรกรรมโรคไต 

คลินิก 

อายุรกรรมโรคเลือด 

คลินิก 

อายุรกรรมโรคมะเร็ง 

คลินิก 

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 

คลินิก 

สุขภาพจิต 

คลินิก 

ผิวหนัง เลเซอร์และ 

ฉายแสงอาทิตย์เทียม 

คลินิก 

ทันตกรรม 

คลินิก 

กุมารเวชกรรม 

คลินิก 

หู คอ จมูก 

คลินิก 

จักษุวิทยา 

ห้องผ่าตัด 

ห้องตรวจ 

การได้ยิน 

หน่วยล้างไต 

ทางช่องท้อง 

หน่วยไตเทียม 

คลินิก 

แพทย์แผนไทยประยุกต์ 

คลินิก 

แพทย์แพทย์แพนจีน 

คลินิก 

กายภาพบ าบัด 

ห้องตรวจ 

การนอนหลับ 

คลินิก 

โรคหวัด 

ศูนย์ตรวจร่างกาย ห้องคลอด รังสีรักษา 

สถานผลิตยา 

และผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

ห้องปฏิบัติการการตรวจ 

หาสารพันธุกรรมเชื้อ 

ไวรัสโคโรนา 2019  

(SARS-CoV-2) 

ห้องปฏิบัติการ 

ทางการแพทย์ 

ธนาคารเลือด 

คลินิก 

ปลอดบุหรี่ 

คลินิก 

ทานตะวัน 

ศูนย์บริการ 

ทางการแพทย์ 

เขตพ้ืนที่ขามเรียง 

ศูนย์บริการ 

ทางการแพทย์ 

เขตวัดศรีสวัสดิ์ 

ศูนย์ส่ง-ต่อการรักษา 

หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน

การแพทย์ 

หอผู้ป่วยในพิเศษ หอผู้ป่วยในสามัญ 

หอสงฆ ์

อาพาธ 

หอผู้ป่วย 

พิเศษรวม 

หอผู้ป่วย 

แยกโรค 

หอผู้ป่วย 

หนัก 

ศูนย์บัตรประกันสุขภาพ ห้องตรวจพยาธิวิทยา โรงพยาบาลสนาม 

สถานพัฒนาเด็กเล็ก  

นมแม่และเรียนรู้ 

แบบบูรณาการ 

 

วนัจนัทร ์– ศกุร ์     วนัเสาร ์– อาทติย ์

คลินิกในเวลาราชการ  เวลา 08.00 – 16.00 น. คลินิกนอกเวลาราชการ  เวลา 08.00 – 16.00 น. 

คลินิกนอกเวลาราชการ  เวลา 16.00 – 19.00 น. ผูป้ว่ยฉุกเฉนิตลอด 24 ชัว่โมง 
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General Profile 2564 

จ านวนเตียงบริการทั่วไป 

หอผู้ป่วยสามัญ 93 เตียง 

หอผู้ป่วยพิเศษ 35 เตียง 

ICU 4 เตียง 

ห้องผ่าตัด OR 6 ห้อง 

การให้บริการ 

ห้องตรวจโรคทั่วไป 2 ห้อง 

ห้องตรวจโรคเฉพาะทาง 23 ห้อง 

บุคลากร 

บุคลากรสายวิชาชีพ 190 คน 

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาชีพ 130 คน 

บุคลากรสายอ านวยการ 43 คน 

 

สถิตผิูม้ารบับรกิาร 

ณ  30  กนัยายน  2564 OPD (ครัง้) IPD (ครัง้) 

สถิติการให้บริการ 

จ านวนคน 89,483 4,616 

จ านวนครั้ง 255,492 5,801 

เฉลี่ยครั้ง ต่อ เดือน 21,292 483 

สถิติการผ่าตัด จ านวน  3,756 ครั้ง 

อัตราครองเตียง เฉลี่ยร้อยละ 65.72 

วันนอน เฉลี่ยต่อคน 4.33 
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สถิตผิูม้ารบับรกิารโรงพยาบาลสทุธาเวช ปงีบประมาณ 2562 – 2564 

 

 

 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ปี 2562 (ครั้ง) 15,818 15,388 12,964 17,069 16,022 19,573 15,658 15,803 14,682 19,822 22,445 21,500

ปี 2563 (ครั้ง) 21,751 18,646 16,900 22,103 18,577 17,156 8,786 11,156 14,051 17,132 21,487 18,925

ปี 2564 (ครั้ง) 18,595 17,636 18,758 19,440 13,470 22,650 18,664 17,464 22,103 27,559 27,172 31,978

  -

  5,000

  10,000

  15,000

  20,000

  25,000

  30,000

  35,000

ผู้ป่วยนอก OPD

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ปี 2562 (ครั้ง) 336 293 293 323 301 333 323 314 400 425 446 478

ปี 2563 (ครั้ง) 496 395 379 427 396 394 186 409 431 437 534 552

ปี 2564 (ครั้ง) 508 496 546 438 357 526 464 432 467 529 484 554

  -

  100

  200

  300

  400

  500

  600

ผู้ป่วยใน IPD

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ปี 2562 (ครั้ง) 910 890 648 756 748 877 751 693 846 899 923 904

ปี 2563 (ครั้ง) 918 947 927 877 812 624 134 118 770 829 966 1,127

ปี 2564 (ครั้ง) 1,132 983 1,005 871 752 1,116 380 128 607 777 691 755

  -

  200

  400

  600

  800

  1,000

  1,200

ผู้รับบรกิารดา้นแพทยแ์ผนไทย



                               รายงานประจ าปี 2564                     ANNUAL REPORT 2021 

44 

สถิตผิูม้ารบับรกิารโรงพยาบาลสทุธาเวช ปงีบประมาณ 2562 – 2564 

 

 

อตัราครองเตยีง (แยก ward) 

 

 

 

 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ปี 2562 49.35 40.72 44.55 49.96 44.93 51.22 59.82 44.86 59.82 61.60 64.86 70.54

ปี 2563 56.33 41.41 41.07 48.14 44.68 38.28 24.39 42.25 49.49 40.32 54.71 63.17

ปี 2564 57.88 52.79 62.31 42.00 41.69 45.41 54.42 61.88 57.44 101.24 99.04 111.06

  -

  20.00

  40.00

  60.00

  80.00

  100.00

  120.00

อัตราการครองเตียง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ward 8 44.04 36.25 46.59 28.63 28.43 31.95 39.46 51.43 44.97 89.92 88.71 63.33

ward 9 109.14 84.44 75.81 67.74 54.17 70.43 93.33 89.25 90.83 79.84 61.56 94.44

ward 11 84.63 101.18 96.02 81.78 81.09 82.35 91.57 63.95 76.27 69.26 63.19

ward 12 48.96 44.71 32.07 3.42 19.75 13.66 34.90 49.53 31.18 82.54 101.90 110.00

ICU 87.10 28.33 79.03 4.84 25.00 25.81 24.17 11.29 109.17 7.26 23.39 13.33

  -

  20.00

  40.00

  60.00

  80.00

  100.00

  120.00
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สถิตผิูม้ารบับรกิารโรงพยาบาลสทุธาเวช ปงีบประมาณ 2562 – 2564 

 

 

จ านวนวนันอน (แยก ward) 

 

 

 

 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ปี 2562 3.37 3.09 3.49 3.55 3.09 3.53 4.11 3.28 3.32 3.32 3.34 3.28

ปี 2563 3.66 3.27 3.49 3.63 3.29 3.13 4.09 3.33 3.58 2.97 3.33 3.06

ปี 2564 3.70 3.34 3.70 3.12 3.45 2.81 3.68 4.62 3.85 6.19 6.63 6.32

  -

  1.00

  2.00

  3.00

  4.00

  5.00

  6.00

  7.00

จ านวนวนันอนเฉลีย่

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ward 8 3.54 2.96 3.47 3.02 3.25 2.70 3.47 4.93 3.79 6.74 7.36 7.20

ward 9 3.44 2.87 2.33 2.25 2.49 2.54 2.62 2.64 2.33 2.85 3.19 3.80

ward 11 4.33 4.69 4.59 3.37 3.94 3.10 4.35 3.51 4.12 3.76 3.64 2.96

ward 12 2.69 2.48 2.08 3.00 8.55 2.45 7.12 13.05 8.83 13.18 13.10 13.68

ICU 10.80 11.33 14.00 2.00 9.33 8.00 4.14 4.67 26.20 3.00 7.25 4.00

  -

  5.00

  10.00

  15.00

  20.00

  25.00

  30.00
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สาเหตกุารเจบ็ปว่ย 5 อนัดบัแรกแผนกผูป้ว่ยนอก ปงีบประมาณ 2564                             

 

 

 

สาเหตกุารเจบ็ปว่ย 5 อนัดบัแรกแผนกผูป้ว่ยใน  ปงีบประมาณ 2564                                 

 

 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

Other disorders

of teeth (K08)

Other disorders

of muscle (M62)

Chronic kidney

disease (N18)

Acute

nasopharyngitis

(J00)

Essential

hypertension

(I10)

จ านวนคน 4,979 4,044 212 5,684 1,547

จ านวนครั้ง 8,698 8,662 7,799 6,780 5,674

4,979

4,044

212

5,684

1,547

8,698 8,662

7,799

6,780

5,674

0

100

200

300

400

500

600

700

800

Senile cataract

(H25)

Diarrhea (A09) Influenza (J10) Intracranial injury

(S06)

Pneumonia (J18)

จ านวนคน 661 188 125 123 113

จ านวนครั้ง 731 199 129 125 123
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สาเหตกุารเสยีชีวติ ปงีบประมาณ 2564      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

Malignant

neoplasm of liver

and intranhepatic

bile ducts (C22)

Cardiac arrest

(I46)

Malignant

neoplasm of

pypopharynx

sinus (C12)

Malignant

neoplasm of

stomach (C16)

Cellulitis (L03)

จ านวนคน 4 2 1 1 1

4

2

1 1 1
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โครงการ/กจิกรรมดา้นการท านบุ ารงุศลิปวฒันธรรม  

วัน/เดอืน/ปี/สถานที ่ หวัขอ้เรือ่ง ผู้เขา้รว่ม 

1 กันยายน 2563 – 31 กรกฎาคม 2564 

ณ ต าบลดงบัง อ าเภอนาดูน 

จังหวัดมหาสารคาม 

โครงการการสืบสานภูมิปัญญาและการพัฒนา 

ออกแบบนวัตกรรมสิ่งทอผ้าไหมนาโนซิงค์เพื่อสุขภาพ 

ลาย“ฮูปแต้มดงบัง” คุณสมบัติต้านรังสียูวีและการยับยั้ง

แบคทีเรีย เพื่อเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์และสร้างแบรนด์ธุรกิจ 

สู่ตลาดสากล 

120 

คน 

29 กันยายน - 24 ธันวาคม 2563 

ณ ลานชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มมส. 

นิทรรศการหนังสือชุดบริการความรู้ด้านท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมสู่ประชาชน เฉลิมพระเกียรติเนื่องใน 

โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

300 

คน 

1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

ณ ชุมชนขามเรียง อ าเภอกันทรวิชัย 

จังหวัดมหาสารคาม 

ความรอบรู้ พฤติกรรมการป้องกันโรคของอาสาสมัคร

สาธารณสุข (อสม.) และกระบวนการบริหารจัดการ 

ของเครือข่าย ในการควบคุมโรคโควิค 19 ในชุมชนสร้างสุข 

ต าบลจัดการสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 7 

1,339 

คน 

18 พฤศจิกายน 2563 

ณ  คณะแพทยศาสตร์  

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

โครงการวันคล้ายวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

300 

คน 

 

18 – 19 มีนาคม 2564 

 ณ โรงอาหารกลาง  

(ม.ใหม่ เขตพ้ืนที่ขามเรียง) 

โครงการฮีตเดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวดวิถีใหม่ 

(New Normal) 

120 

คน 

 

      

      

6.  ด้านการท านบุ ารงุศลิปวัฒนธรรม 
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ความรว่มมอืทางวชิาการกบัสถาบนั/หนว่ยงานภายในประเทศ 

ที ่ ชือ่สถาบนั/หนว่ยงาน วตัถปุระสงค ์ วนัทีล่งนาม วนัทีส่ิน้สดุ 

1 ส านักงานท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม, 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม, 

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น, 

ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ                

เขต 7 ขอนแก่น, 

มูนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย, 

มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย 

และบริษัทกรุงไทยการไฟฟ้า จ ากัด 

ต่อยอดและพัฒนาสถาน 

พัฒนาเด็กเล็กภายในจังหวัด 

มหาสารคามให้ได้ตาม 

มาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก 

ปฐมวัยแห่งชาติ 

3/12/2563 3/12/2568 

2 เทศบาลเมืองมหาสารคาม การจัดบริการและพัฒนา              

การบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

ในเขตเทศบาลเมือง

มหาสารคาม 

18/06/2555 - 

3 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เพื่อตอบสนองความต้องการ

บุคลากรระบบการแพทย์

ฉุกเฉินระดับประเทศ ให้ส าเร็จ

ลุล่วง             

 

22/6/2558 

- 

4 โรงพยาบาลมหาสารคาม เพื่อผลิตนักปฏิบัติการฉุกเฉิน

การแพทย์ให้เป็นไปตาม

ข้อตกลง (ในบันทึกข้อตกลง) 

ระหว่างโรงพยาบาล

มหาสารคาม  

กับคณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

18/7/2560 - 

5 โรงพยาบาลขอนแก่น พัฒนาหลักสูตรจัดการเรียน

การสอน พัฒนานิสิต พัฒนา

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้การ

บริการวิชาการ และงานวิจัย

แก่นิสิต ช้ันปีท่ี 4 หลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉิน

การแพทย์ 

1/7/2564 1/7/2569 

 

 

 

 

7.  ด้านวเิทศสมัพนัธ์ 
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ความรว่มมอืทางวชิาการกบัสถาบนั/หนว่ยงานต่างประเทศ 

ที ่ ชือ่สถาบนั/หนว่ยงาน วตัถปุระสงค ์ วนัทีล่งนาม วนัทีส่ิน้สดุ 

1 Universitiy of North Texas 

Health Science Center 

สหรัฐอเมริกา  

เพื่อส่งผลต่อการแลกเปลี่ยนทาง

วิชาการของคณาจารย์ และนิสิต

ตลอดจนข้อมูลด้านวิชาการและการวิจัย

ระหว่างสถาบันการศึกษาทั้งสองแห่ง 

ภายใต้บันทึกข้อตกลงนี้ ประเภทของ

ความร่วมมือจะรวมไปถึงการแลกเปลี่ยน

นิสิตหรือคณาจารย์ โครงการวิจัย

ร่วมกัน การแลกเปลี่ยนบทความ

วิชาการ รายงานหรือข้อมูลทางวิชาการ

อื่นๆ การพัฒนาวิชาชีพร่วมกัน และ

กิจกรรมอื่นๆ ท่ีได้ตกลงร่วมกัน 

12/3/2561 

 

12/3/2566 

 

2 Saveetha Institute of Medical 

and Technical Sciences 

สาธารณรัฐอินเดีย 

เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านวิชาการ

และวิจัย รวมถึงการแลกเปลี่ยนบุคลากร 

นิสิต/นักศึกษาและข้อมูลข่าวสาร เจตนา

รมเดิมในการจัดท าบันทึกความเข้าใจ

ฉบับน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาความ

เข้าใจ เพิ่มกรอบความร่วมมือและ

มิตรภาพที่แน่นแฟ้นระหว่างสองสถาบัน 

รวมถึงความร่วมมือเฉพาะด้านเกี่ยวกับ

หลักสูตรร่วม 

13/9/2561 13/9/2566 

3 Setthathirath Hospital 

สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว 

เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านวิชาการ

และการวิจัย การจัดหาการสนับสนุน

ด้านการเงินส าหรับการแลกเปลี่ยน

อาจารย์ บุคลากร นิสิตระดับ

บัณฑิตศึกษา และข้อมูลข่าวสาร การ

ริเร่ิมความร่วมมือนี้มีเจตนารมณ์เพื่อ

พัฒนาความเข้าใจความร่วมมือ และ

ความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น

ระหว่างสถาบันท้ังสองแห่ง รวมถึงความ

ร่วมมือที่จ าเพาะในการพัฒนาหลักสูตร

ร่วมกัน 

28/11/2562 28/11/2567 

4 University of Oregon 

สหรัฐอเมริกา 

(การต่ออายุ) 

เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษา

ระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม และมหาวิทยาลัยโอเรกอน 

27/04/2565 27/04/2570 

5 Universiti sains Malaysia 

มาเลเซีย 

(การต่ออายุ) 

เ พื่ อ ส่ ง เ ส ริ ม ค ว า ม ร่ ว ม มื อ แ ล ะ

ความก้าวหน้าของข้อตกลง (ในบันทึก

ข้ อตกลง )  ร ะ ห ว่ า งมหาวิ ทย าลั ย

วิทยาศาสตร์แห่งมาเลเซีย และคณะ

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

21/11/2564 21/11/2569 
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บคุลากรคณะแพทยศาสตร์ ป ี2564 

 จ านวนบคุลากร  รวม 607 คน 

 

จ านวนอาจารยป์ระจ า 

- จ าแนกตามวุฒกิารศกึษา 

 

 

 

ข้าราชการ พนักงาน ผู้เชี่ยวชาญ ลูกจ้างชั่วคราว

วิชาการ 4 96 7

สนับสนุน 1 278 1 220
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1. ศาสตร์ระบบ

สุขภาพ

2. ปรีคลินิก

3. แพทย์แผนไทย

ประยุกต์

4. ปฏิบัติการฉุกเฉิน

การแพทย์

5. แพทยศาสตร

บัณฑิต

6. ผู้เชี่ยวชาญ

ป.ตรี 1 2

ป.โท 1 12 5

ป.เอก 4 29 2 1 42 3
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8.  ด้านการบรหิารบุคคล 
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- จ าแนกตามต าแหนง่ทางวิชาการ 

 

 

- จ านวนบคุลากรวิชาชพี 

 

 

 

 

 

 

 

ศาสตร์ระบบ

สุขภาพ

ปรีคลินิก

แพทย์แผนไทย

ประยุกต์

ฉุกเฉินการแพทย์

แพทยศาสตร

บัณฑิต

ผู้เชี่ยวชาญ

อาจารย์ 1 9 9 6 35 3

ผศ. 3 15 5 1 7

รศ. 1 5 2 3

ศ. 1
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แพทย์

ปฏิบัติการ 

พยาบาล

พยาบาล

ช านาญการ

ทันตแพทย์ เภสัชกร

นักเทคนิค

การแพทย์

รังสีการแพทย์

นัก

กายภาพบ าบัด

นักวิชาการ

สาธารณสุข

ปฏิบัติงาน 12 118 1 4 10 10 4 3 3

ลาศึกษาต่อ 21
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- สาขาความเชีย่วชาญแพทย ์(อาจารย)์ 

 

การสง่เสรมิและพฒันาบคุลากร 

 

0 1 2 3 4 5 6 7

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

ศัลยศาสตร์

อายุรศาสตร์

กุมารเวชศาสตร์

ออร์โธปิดิกส์

เวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัว

จักษุวิทยา

จิตเวชศาสตร์

วิสัญญีวิทยา

โสต-ศอ นาสิกวิทยา

รังสีวิทยา

พยาธิวิทยา

สูติศาสตร์

และนรีเวช

วิทยา

ศัลยศาสต

ร์

อายุรศาส

ตร์

กุมารเวช

ศาสตร์

ออร์โธปิ

ดิกส์

เวชปฏิบัติ

ทั่วไป/เวช

ศาสตร์

ครอบครัว

จักษุวิทยา

จิตเวช

ศาสตร์

วิสัญญี

วิทยา

โสต-ศอ 

นาสิก

วิทยา

รังสีวิทยา

พยาธิ

วิทยา

ก าลังศึกษา 1 1 2 2 1 1

ปฏิบัติงาน 3 4 6 3 2 1 3 1 1 3 2 2

รับทุนการศึกษา อบรม/สัมมนาบุคลากร ประชุม/เสนอผลงานวิชาการ ศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ

ราย 15 85 140 37
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บคุลากร คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยามหาสารคาม ทีไ่ดร้บัรางวัล ในปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
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บุคลากรโรงพยาบาลสทุธาเวช คณะแพทยศาสตร ์ที่ไดร้บัรางวัลหรอืมผีลงานดเีดน่ ในปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2564 
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งบประมาณคณะแพทยศาสตร ์

งบประมาณของปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

ประเภทงบประมาณ 

งบประมาณที่ไดร้บัจดัสรร 

ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 

1.  งบประมาณเงนิแผน่ดนิ 120,970,840.00 69,952,780.00 160,033,030.00 

2.  งบประมาณเงนิรายได้ 415,313,800.00 357,577,000.00 410,863,332.70 

2.1  คณะแพทยศาสตร์ 73,896,000.00 76,693,810.00 80,351,229.7 

2.2  โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ 226,418,800.00 280,883,190.00 270,113,803.00 

2.3  เงินสะสมและงบกลางปี 114,999,000.00 - 68,354,000.00 

3.  งบประมาณอืน่ๆ 29,842,259.62 18,840,185.00 15,977,266.02 

3.1  งบค่าเสื่อม 3,428,259.62 3,615,185.00 3,753,566.02 

3.2  เงินกองทุนคณะแพทยศาสตร์ 18,574,000.00 11,305,000.00 10,917,500.00 

3.3  อื่นๆ 7,840,000.00 3,920,000.00 1,306,200.00 

รวมทัง้สิน้ 566,126,899.62 446,369,965.00 586,873,628.72 

 

 

เงินแผ่นดิน เงินรายได้  งบประมาณอื่นๆ

ปี 2562 120,970,840.00 415,313,800.00 29,842,259.62

ปี 2563 69,952,780.00 357,577,000.00 18,840,185.00

ปี 2564 160,033,030.00 410,863,332.70 15,977,266.02
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9.  ด้านงบประมาณ 
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งบประมาณของปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 

ภาพรวมงบประมาณและผลการเบกิจา่ยและผกูพนั ปงีบประมาณ 2564 

 

157,654,380.00

410,808,932.70 

17,062,432.02 

1.  งบประมาณเงินแผ่นดิน 2.  งบประมาณเงินรายได้  3.  งบประมาณอื่นๆ

1.  งบประมาณเงิน

แผ่นดิน

27%

2.  งบประมาณเงินรายได้  

70%

3.  งบประมาณอื่นๆ

3%

157,654,380.00

410,808,932.70 

17,062,432.02 

157,543,072.43

357,577,000.00

5,760,835.00 
99.93 87.04

33.76
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ภาพรวมงบประมาณรายจา่ยเงนิแผน่ดนิของคณะแพทยศาสตร ์ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564  

 

 

ภาพรวมงบประมาณรายจา่ยเงนิรายไดข้องคณะแพทยศาสตร ์ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 

 

เงินเดือน

หมวดค่าจ้าง

ชั่วคราว

ค่าครุภัณฑ์

ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง

เงินอุดหนุน

ยอดงบประมาณ 2,936,010 420,000 91,398,250 58,847,200 4,052,920

เบิกจ่าย+ผูกพัน 2,936,010 420,000 91,398,250 58,847,200 3,941,612

ร้อยละ 100 100 100 100 97.25

 -

 10,000,000

 20,000,000

 30,000,000

 40,000,000

 50,000,000

 60,000,000

 70,000,000

 80,000,000

 90,000,000

 100,000,000

หมวด

ค่าจ้าง

ชั่วคราว 

ค่าตอบแท

น 

ค่าใช้สอย 

ค่า

สาธารณูป

โภค 

ค่าวัสดุ 

ค่า

ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ

ส่ิงก่อสร้าง 

เงิน

อุดหนุน 

รายจ่าย

อื่น 

ยอดงบประมาณ 21,611,35 75,775,23 34,584,91 595,000.0 136,072,3 2,929,000 29,554,00 96,599,16 13,087,96

เบิกจ่าย+ผูกพัน 21,221,47 73,938,17 24,933,59 403,814.8 130,418,8 2,757,800 27,724,39 80,243,17 10,463,76

ร้อยละ 98.20 97.58 72.09 67.87 95.85 94.16 93.81 83.07 79.95

 -
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งบประมาณโรงพยาบาลสทุธาเวช คณะแพทยศาสตร์ 

 - ภาพรวมรายไดแ้ยกสทิธิ ์โรงพยาบาลสทุธาเวช ประจ าปงีบประมาณ 2564 

 

 

รายรับรวม 386,249,945.42 บาท 

 

 

145,027,897.00 

145,559,035.00 

14,470,751.79 

6,422,769.00 

1,418,755.00 

1,242,260.00 

10,872,890.00 

43,235,588.00 

UC

จ่ายตรง

ประกันสังคม

ประกันชีวิต

พรบ

รัฐวิสาหกิจ

ตรวจสุขภาพ

ช าระเงินเอง

UC, 28.04 

จ่ายตรง, 47.69 

ประกันสังคม, 2.35 

ประกันชีวิต, 2.48 

พรบ, 0.45 

รัฐวิสาหกิจ, 0.13 

ตรวจสุขภาพ, 3.03 

ช าระเงินเอง, 15.83 

ร้อยละ
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- เปรยีบเทยีบประมาณการรายรบั-รายรบัจรงิ โรงพยาบาลสทุธาเวช 

 

- เปรยีบเทยีบรายรบัจรงิ - รายจา่ยจรงิ โรงพยาบาลสทุธาเวช ป ี2561 – 2564 

 

- งบประมาณรายจา่ยเงนิรายไดข้องโรงพยาบาล ป ี2564 

 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

1. ประมาณการรายรับ 135,000,000 152,220,000 231,525,000 280,883,190 338,354,000.90

2. รายรับจริง 121,387,434.00 159,464,604.19 184,801,106.56 236,484,741.01 368,249,945.79

135 
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232 
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338.35 
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ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

1. รายรับจริง 121,387,434.00 159,464,604.19 181,029,574.41 236,484,741.01 368,249,945.79

2. รายจ่ายจริง  132,327,769.62 139,354,660.70 207,072,885.11 257,555,488.70 320,598,897.00

121.39 

159.46 

181.03 
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368.25
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ค่าจ้าง

ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย 

ค่า

สาธารณูปโภ

ค 

ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ เงินอุดหนุน รายจ่ายอื่น 

ยอดงบประมาณ 18,107,350 61,613,335 21,564,015 67,000.00 106,213,80 2,929,000. 52,014,400 7,604,900.

เบิกจ่าย+ผูกพัน 17,875,040 61,417,061 16,365,563 29,377.59 105,817,37 2,757,800. 47,664,347 6,452,636.

ร้อยละ 98.72 99.68 75.89 43.85 99.63 94.16 91.64 84.85

 -
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 60,000,000.00

 80,000,000.00

 100,000,000.00
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การประเมนิการปฏบิตัริาชการตามค ารบัรองการปฏบิัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

คณะแพทยศาสตร์ได้ด าเนินการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตั้งแต่วันที่                   

1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที ่30 กันยายน 2564) ปัจจุบันยังไม่ได้รับการประเมินผลการด าเนินงานจากคณะกรรมการซึ่งคณะมีเพียง

คะแนนถ่วงน้ าหนักของผลการด าเนินงานการประเมินตนเองรอบ 12 เดือนเท่านั้น  รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

สรปุผลการประเมนิการปฏบิตัริาชการ 

ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 

จ านวนตัวชี้วัด คะแนนถ่วงน้ าหนัก 

ผลการด าเนินงาน 

อยู่ในระดับ 

2560 53 4.2541 ดีมาก 

2561 41 4.4045  ดีมาก 

2562 40 4.7423 ดีมาก 

2563 34 4.5813 ดีมาก 

2564 36 4.8797 ดีมาก 

ข้อมูล ณ วันท่ี 27 ตุลาคม 2564 

การบรหิารจดัการความเสีย่งและการควบคมุภายในคณะแพทยศาสตร ์ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

คณะแพทยศาสตร์ได้ด าเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในคณะแพทยศาสตร์ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564) ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ทุกประการ ปัจจุบันยังไม่ได้รับการประเมินผลการด าเนินงานจากคณะกรรมการ ซึ่งมีเพียงสรุปผลการด าเนินงานการบริหาร

จัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายละเอียดดังต่อไปนี ้  

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีประเด็นความเสี่ยง ซึ่งเป็นประเด็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง -  

ระดับสูงมาก (ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย) ที่คณะต้องน ามาด าเนินการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ               

พ.ศ. 2564 ทั้งสิ้น จ านวน 3 ประเด็น ประกอบด้วย 

-  ประเด็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมาก จ านวน    0    ประเด็น   

-  ประเด็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง จ านวน    3   ประเด็น  ดังนี ้

ล าดบั 

ความ 

เสี่ยง 

ประเด็นความเสีย่ง 

ระดบัความเสีย่ง 

ยุทธศาสตร ์

โอกาส ผลกระทบ 

ระดบั 

ความ

รนุแรง 

1 หลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ครบวงรอบ

ปรับปรุง พ.ศ. 2564 ยังปรับปรุงไม่แล้วเสร็จ 

2 5 17 

สูง 

1 

2 การได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก

น้อยลง 

3 4 15 

สูง 

2 

3 การบริหารจัดการหน่วยการเรียนรู้ที่พร้อมในการ

ให้บริการและเผยแพร่สู่สังคม 

2 4 14 

สูง 

3 

10.  ดา้นการประกันคณุภาพ 
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ได้ด าเนินการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในคณะแพทยศาสตร์ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และได้ก าหนดให้มีการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงฯ 

ของคณะแพทยศาสตร์ รอบ 6, รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน 

ทั้งนี้ ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ ของคณะแพทยศาสตร์ พบว่า มีประเด็นความเสี่ยงที่มี ระดับ              

ความเสี่ยงลดลง จ านวน 3 ประเด็น และประเด็นความเสี่ยงที่ม ีระดับความเสี่ยงเท่าเดิม จ านวน 0 ประเด็น ดังนี้ 

ล าดับ

ความ

เสีย่ง 

ประเดน็ความเสีย่ง 

ระดบั 

ความเสีย่ง 

เริม่ต้น 

ระดบั 

ความเสีย่ง 

ณ รอบ 12 

เดอืน 

เปรยีบเทยีบ 

ระดบัความเสีย่ง 

(กอ่น-รอบ 12 เดอืน) 

ด าเนนิการตามแผนงาน 

1 หลักสูตร  วท.บ.สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์  

ครบวงรอบปรับปรุง  พ.ศ. 2564   

ยังปรับปรุงไม่แล้วเสร็จ 

17 3 ลดลงจนหมดไป 

2 การได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุน

ภายนอกน้อยลง 

15 4 ลดลงจนหมดไป 

3 การบริหารจัดการหน่วยการเรียนรู้ที่พร้อม 

ในการให้บริการและเผยแพร่สู่สังคม 

14 5 ลดลงจนหมดไป 

 

ข้อมูล  ณ  วันที่  27  ตุลาคม  2564 
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แผนแมบ่ท Master Plan 

 

  

 

11.  ด้านอาคารและสิ่งก่อสร้าง 
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การเปดิใหบ้รกิารหรอืด าเนนิการแลว้เสรจ็ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

เปิดคลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ และคลินิกกายภาพบ าบัด โรงพยาบาลสุทธาเวช วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563  

อาคารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (หลังที่ 1) 
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สิง่กอ่สรา้งทีอ่ยูร่ะหวา่งด าเนนิการ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. ปรับปรุงอาคารโรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นหอผู้ป่วยใน 96 เตียง  

    

2. ปรับปรุงห้องผ่าตัดชั้น 5 อาคารโรงพยาบาลสุทธาเวช 

    

3. ปรับปรุงหอพักผู้ป่วยรวม ชั้น 7 อาคารโรงพยาบาลสุทธาเวช 

       

4. ปรับปรุงหอพักผู้ป่วยรวม ชั้น 9 อาคารโรงพยาบาลสุทธาเวช 
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5. ปรับปรุงหอสงฆ์อาพาธ จ านวน 20 เตียง 

     

6. ปรับปรุงอาคารซักฟอก 

    

7. ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก OPD   
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อาคารและสิง่กอ่สรา้งคณะแพทยศาสตร ์

อาคารศนูยบ์รกิารทางการแพทย์และศนูยว์จิยัเฉลมิพระเกียรต ิ(อาคารโรงพยาบาลสทุธาเวช) 

    

แผนกผู้ป่วยนอก  หน่วยบริการทันตกรรม 

   

 

 คลินิกแพทย์แผนจีน  ศูนย์จักษุ ชั้น 3 

 

 

 

 

 

  

ห้องล้างไตทางช่องท้อง ร้านค้าสุทธาภักดิ์     
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อาคารศนูยบ์รกิารทางการแพทย์และศนูยว์จิยัเฉลมิพระเกียรต ิหลงัที ่2 (อาคารคณะแพทยศาสตร ์2) 

   

เปิดซุม้เฉลิมพระเกยีรต ิ

       

อาคารศนูยบ์รกิารทางการแพทย์คณะแพทยศาสตร ์

   

อาคารศนูยบ์รกิารทางการแพทย ์(เขตพืน้ที่ขามเรยีง) 
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อาคารศูนย์บริการทางการแพทย์ (ศรีสวัสดิ์) 

    

อาคารสุทธาเวชอณูชีวโมเลกุล 

    

อาคารโรงอาหาร อาคารโภชนาการ 

 

 

 

 

 

 ร้านค้าสวัสดิการ ร้านกาแฟอเมซอน 
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คลังเก็บเวชภัณฑ์มิใช่ยา    

 

 

 

 

 

 

 

โรงพักขยะทั่วไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาคารที่พักบุคลากรคณะแพทยศาสตร ์
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กจิกรรมคณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 

พิธีขอขมาอาจารย์ใหญ่ก่อนเรียนวิชามหกายวิภาคศาสตร์  ส าหรับนิสิตหลักสูตร

แพทยศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2563  

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 ณ อาคารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลังที่ 2 

    
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. เหตุการณส์ าคญัประจ าปี 

        วันที่ 21 ตุลาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

นายแพทย์ เทพลักษ์   ศิริธนะวุฒิชัย คณบดี                       

คณะแพทยศาสตร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงการร่วม

เป็นสถานพยาบาลในการให้บริการทางการแพทย์

กรณีทันตกรรมแก่ผู้ประกันตน ระหว่างส านักงาน

ประกันสังคมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม ณ ส านักงานประกันสังคมจังหวัด

มหาสารคาม 

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการร่วมเป็นสถานพยาบาลในการให้บริการทางการแพทย์                

กรณีทันตกรรมแก่ผู้ประกันตน 
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ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินการให้บริการทางการแพทย์ของสถานพยาบาล              

ในโครงการประกันสังคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

นายแพทย์เทพลักษ์  ศิริธนะวุฒิชัย คณบดี                      

คณะแพทยศาสตร์ ผู้บริหาร พร้อมด้วยบุคลากร

โรงพยาบาลสุทธาเวช ต้อนรับคณะกรรมการ                

ตรวจประเมินการให้บริการทางการแพทย์                          

ของสถานพยาบาลในโครงการประกันสังคม                             

ณ โรงพยาบาลสุทธาเวช  

พิธีท าบุญตักบาตร พระสงฆ์ 9 รูป เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ 

ครบรอบ 17 ปี 

วันที่ 18  พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลังที่ 2 
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พธิเีปิดวนัคลา้ยสถาปนาคณะแพทยศาสตร ์และการประชมุวชิาการ “1 ทศวรรษ                

การผลิต Paramedic ของประเทศไทย” 10 ป ีParamedic MSU  

  

 

 

             

    

 

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมสมพร โพธินาม 

อาคารคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม                              

หลังที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ ได้จัดพิธีเปิดวันคล้ายสถาปนา                              

คณะแพทยศาสตร์และการประชุมวิชาการ “1 ทศวรรษการ                 

ผลิต Paramedic ของประเทศไทย” 10 ปี Paramedic MSU                          

มี วัตถุประสงค์ เพื่ อร าลึกถึงภารกิ จส าคัญของการจัด                  

การศึกษาสาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์นี้ พร้อมจัด                  

ให้มีการประชุมวิชาการเพื่อแสดงนโยบาย เพิ่มองค์ความรู้ใหม่                           

และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านฉุกเฉินการแพทย์ที่ผ่าน

มาเพื่อปรับกระบวนทัศน์และทิศทางปฏิบัติในอนาคต โดยได้รับ

เกียรติจากท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ

ประกอบด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ อาจารย์พิเศษ บุคลากร

ทางการศึกษา และบุคลากรทางการแพทย์ ที่เกี่ยวข้องกับการ

ผลิต  Paramedic ของประ เทศไทย ตลอดจนแหล่ ง ฝึ ก

ประสบการณ์วิชาชีพ ศิษย์เก่าและนิสิตสาขาวิชาปฏิบัติการ

ฉุกเฉินการแพทย์ รวมทั้งสิ้นจ านวน 230 คน 
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พธิเีปิดคลนิกิแพทยแ์ผนไทยประยกุต ์และคลนิกิกายภาพบ าบดั โรงพยาบาลสทุธาเวช  

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (หลังที่ 1) 

    

 

รับมอบประกาศนียบัตรเพื่อรับรองคุณภาพระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการ                  

ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ จากสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย  

 โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์  

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับมอบประกาศนียบัตรเพื่อ

รับรองคุณภาพระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการ

ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์  จากสภา                    

เทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในงานมหกรรม                         

คุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ ครั้งที่ 9                         

ประจ าปี 2563 (Thailand LA forum 2020) ระหว่าง

วันที่ 23 - 24 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารอิมแพ็ค                 

อารีน่า เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 
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พิธีลงนาม MOU ต่อยอดสถานพัฒนาเด็กเล็กระดับปฐมวัยในจังหวัดมหาสารคาม  

วันที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสมพร โพธินาม อาคารคณะแพทยศาสตร์ หลังที่ 2               

นายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์

เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวสรุปการด าเนินงานการขับเคลื่อน               

สถานพัฒนาเด็กเล็ก 3 เดือน ถึง 3 ปี จังหวัดมหาสารคาม พิธีลงนามความร่วมมือ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร  

รัตนสุธีระกุล รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มอบของที่ระลึกให้ภาคีเครือข่ายที่ร่วมลงนาม 

MOU “โครงการต่อยอดสถานพัฒนาเด็กเล็กระดับปฐมวัยในจังหวัดมหาสารคาม” มีภาคีเครือข่าย 8 หน่วยงานร่วมลงนาม 

ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ส านักงานท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม, ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

, ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น, ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 7 ขอนแก่น, มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย,                   

มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย และ บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จ ากัด   

 

 

 

 

 

 

 

     

     

 

 

กิจกรรม OPEN HOUSE 2020  

วันที่ 4 - 5 ธันวาคม 2563 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรม OPEN HOUSE 

2020 เปิดบ้านให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เยี่ยมชมคณะแพทยศาสตร์ และร่วมกิจกรรมต่างๆ ทุกหลักสูตร              

ณ อาคารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลังที่ 2 
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นิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับรางวัล INTERNATIONAL 

VOLUNTEER AWARD OF 2020  

  
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการเตรียมความพรอ้มงานพธิพีระราชทานปรญิญาบตัร แกผู่ส้ าเรจ็การศกึษาจาก

มหาวทิยาลัยมหาสารคาม ประจ าป ี2562 - 2563   

วั นที่  22 ธั นวาคม 2563 ณ ประเทศปากี สถาน  

Dr.Sarmed Khan Saeed นิ สิ ตหน่ วยวิ จั ยโรคเขตร้ อน                   

และโรคปรสิต หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์สุขภาพ (นานาชาติ)  คณะแพทยศาสตร์  

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, CORANA OPERATION CELL 

AT HEALTH DEPARTMENT, BALOCHISTAN, ประ เทศ

ปากีสถาน ได้รับรางวัล INTERNATIONAL VOLUNTEER 

AWARD OF 2020 และให้สัมภาษณ์ในหัวข้อ SOCIAL AND 

PSYCHOGICAL EFFECT OF COVID 19 ที่ PTV BOLAN 

วันที่ 10 ธันวาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์เทพลักษ์                    

ศิริธนะวุฒิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตงานพิธี

พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม ประจ าปี 2562 - 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ดุษฎี

บัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต ได้ทราบข้อปฏิบัติ ขั้นตอนพิธีการ

อย่างถูกต้อง ณ อาคารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

หลังที่ 2 
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โครงการปจัฉมินเิทศ และแสดงความยนิดกีบัดษุฎบีณัฑิต ประจ าปกีารศกึษา 2563 

 

วันที่ 11 ธันวาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์เทพลักษ์  ศิริธนะวุฒิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศ และแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิต ประจ าปี

การศึกษา 2563 มีวัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นการสร้างความตระหนักในการเป็นดุษฎีบัณฑิต ที่มีคุณธรรม จริยธรรม                  

รักการพัฒนา และมีการพัฒนาตนเองในงานด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพอย่างต่อเนื่อง มีความเป็นผู้น าในวิชาชีพ                   

ณ ห้องประชุม ME2-0701 ชั้น 7 อาคารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลังที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มลูนธิทินุแพทยเ์พือ่ปวงประชา มอบทนุการศกึษา ประจ าปกีารศกึษา 2563   

วันที่ 17 ธันวาคม 2563 มูลนิธิทุนแพทย์เพ่ือปวงประชา

ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดพิธี

มอบทุนการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 โดยคุณสุรชัย  

สุ ทธิ วรชั ย  ประธานมู ลนิ ธิ ทุ นแพทย์ เ พ่ื อปวงประชา                                  

และกรรมการบริหารมูลนิธิฯ เป็นตัวแทนในการมอบทุน โดยมี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ เทพลักษ์  ศิ ริธนะวุฒิชัย                    

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วย

ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ ร่วมต้อนรับแสดงความขอบคุณ และ

รับมอบทุนการศึกษามูลนิธิทุนแพทยศาสตร์เพ่ือปวงประชา ที่

เล็งเห็นความส าคัญและให้โอกาสทางการศึกษาส าหรับนิสิต

แพทย์ในภูมิภาค ได้เร่ิมให้ทุนนิสิตสาขาแพทยศาสตร์ประเภท

ต่อเนื่องตั้งแต่ปกีารศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 และส าหรับปี

การศึกษา 2563 มีนิสิตสาขาแพทยศาสตร์ได้รับทุนการศึกษา 

จ านวน 7 ทุน ๆ  ละ 60,000 บาท รวม 420,000 บาท ประกอบดว้ย 

บมจ.ชับบ์สามัคคีประกันภัย, คุณเกียรติชัย วงศาริยวานิช, 

คุณชัยวัฒน์ เครือชะเอม ,คุณชาตรี จิวรวัฒนกุล, คุณวิภาดา  

ชินธรรมมิตร์ และคุณอารดา ว่องกุศลกิจ 
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การประชุมเตรียมความพร้อมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดใหม่โรคติดต่อเชื้อไวรัส                

โควิด-19 (COVID-19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 24 ธันวาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์                    

ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธาน               

ในการประชุมเตรียม  ความพร้อมมาตรการป้องกันการแพร่

ระบาดใหม่โรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) โดยมี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เทพลักษ์  ศิริธนะวุฒิชัย คณบดี

คณะแพทยศาสตร์, นายแพทย์บวร แสนสุโพธิ์ ผู้อ านวยการ

โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะผู้บริหาร และบุคลากร โรงพยาบาล

สุทธาเวช เข้าร่วมประชุม หารือ และเตรียมความพร้อมในการ

รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่โรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-

19 (COVID-19) ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารคณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลังที่ 2 

โครงการชว่ยเหลอืงเยียวยาจติใจและสรา้งวคัซนีใจในชมุชนในสถานการณก์ารระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จังหวัดมหาสารคาม 

       วันที่  24 กุมภาพันธ์  2564 ศูนย์สุ ขภาพจิตที่  7                          

กรมสุขภาพจิตได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา

เครือข่ายสุขภาพจิตในการช่วยเหลือเยียวยาจิตใจและสร้าง

วัคซีนใจในชุมชนในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยนายแพทย์ณัฐกร จ าปาทอง 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์                      

เป็นประธานการประชุม  ทันตแพทย์วัฒนะ ศรีวัฒนะ                      

รองนายแพทย์สาธารณะสุขจั งหวัดมหาสารคาม และ                         

คุณจุฑามาศ  วรรณศิลป์ ผู้อ านวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 7                    

ในการนี้  ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงจริยา จิรานุกูล                     

รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะแพทย์ศาสตร์ แพทย์หญิง

กองกาญจน์  จั นทน์ จา รุสิ ริ  จิ ตแพทย์ เด็ กและวั ย รุ่น                             

พร้อมด้วยบุคลากรคลินิกสุขภาพจิต และงานเวชกรรมสังคม       

โรงพยาบาลสุทธาเวช ได้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 3 

อาคารโรงพยาบาลสุทธาเวช  คณะแพทย์ศาสตร์ 
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โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ รับการตรวจเยี่ยมตามนโยบาย Cancer 

Anywhere มะเร็งรักษาได้ทุกที่ 

 

 

 

 

     วันที่ 3 มีนาคม 2564 อาจารย์นายแพทย์บวร 

แสนสุโพธิ์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสุทธาเวช 

คณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยผุ้บริหาร บุคลากร                  

ให้การต้อนรับ นายแพทย์ไพบูลย์ เพ็ญสุวรรณ 

นายแพทย์ช านาญการพิ เศษ โรงพยาบาล

ร้อยเอ็ด ในการตรวจเยี่ยม และให้แนวทางการ

ด า เนินงานตามนโยบาย Cancer Anywhere 

มะเร็งรักษาได้ทุกที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูล 

หารือ เสนอแนะ แลกเปลี่ยนแนวทางในการรักษา

โ รงม ะ เ ร็ งตามน โยบาย  Cancer Anywhere                

มะเร็งรักษาได้ทุกที่ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร

โรงพยาบาลสุทธา เวช คณะแพทยศาสตร์  

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

 

โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มอบรางวัลหน่วยงานคุณภาพด้านบริหาร

ความเสี่ยง ประจ าปี 2563 

วันที่ 29 มกราคม 2564 อาจารย์นายแพทย์บวร แสนสุโพธิ์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสุทธาเวช 

พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงพยาบาลสุทธาเวช มอบรางวัลหน่วยงานคุณภาพด้านบริหารความเสี่ยง 

ประจ าปี 2563 ณ ห้องประชุม อาคารโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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โครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการ                

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

    

วันที่  8 – 10 และ 15 มีนาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชัย คณบดี                                

คณะแพทยศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการพร้อมถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการ                  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสมพร  โพธินาม อาคารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นิสิตหลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ (ปร.ด.) ร่วมกบัหนว่ยวิจยัโรคเขตร้อนและโรคปรสติ 

คณะแพทยศาสตร์ ได้รับรางวัล Best Paper Award ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 7th 

International Conference on Health GIS : Geo Intelligence for Smart Healthcare.    

   

 

 

  วันที่ 25 - 26 กุมภาพันธ์ 2564 นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) ร่วมกับ หน่วยวิจัยโรคเขตร้อน

และโรคปรสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม น าเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 7th 

International Conference on Health GIS : Geo Intelligence for Smart Healthcare. ผ่านระบบออนไลน์และได้รับ

รางวัล Best Paper Award ได้แก ่

1. นายสุทธิศักดิ์ นรดี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในหัวข้อ “Mapping and Intervention of Malaria 

Situation in Sisaket Province” 

2. Dr. Ei Ei Phyo Myint สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (นานาชาติ) ในหัวข้อ “Fish Borne Parasitic 

Zoonosis Surveillance in Northeastern” 

3. นายยงยุทธ  ภูริบริบูรณ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (นานาชาติ) ในหัวข้อ “Surveillance Model for 

Soil-transmitted Helminthiasis in Mekong Basin: A Spatial Analysis Using Technology Information” 

4. นายภควัต ไชยชิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในหัวข้อ “Alternative Trends Base on Integrated 

Medicine for Office Syndrome” 

5. นายวีรศักดิ์ อเนกศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในหัวข้อ “Long Term Care: Mahasarakham 

Model Thailand” 
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การประชุมความก้าวหน้าการจัดท าหลักสูตรเดย์แคร์สุทธาเวช และความต้องการ                         

ในการออกแบบเดย์แคร์สุทธาเวช 

วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ จัดการประชุมความก้าวหน้าการจัดท า

หลักสูตรเดย์แคร์สุทธาเวช และความต้องการในการออกแบบเดย์แคร์สุทธาเวช ส าหรับเด็กเล็ก  จ านวน 100 คน                           

ณ ห้องประชุม ช้ัน 3 อาคารโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมโครงการสัปดาห์ต้อหินโลก ครั้งที่ 5 ประจ าปี 2564  

     วันที่ 25 มีนาคม 2564 ศูนย์จักษุโรงพยาบาล

สุทธาเวช จัดกิจกรรมโครงการสัปดาห์ต้อหินโลก 

คร้ังที่ 5 ประจ าปี 2564 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์

นายแพทย์เทพลักษ์   ศิริธนะวุฒิชัย คณะบดี              

คณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ

และตัดริบบิ้นเปิดพิธี โดยมีอาจารย์ นายแพทย์ 

ภัคพล สุวรรณชาติ แพทย์เฉพาะทางโรคต้อหิน 

เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โครงการ 

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการ ให้ความรู้

เกี่ยวกับโรคต้อหิน วิธีการหยอดตาและเทคนิค

การหยอดตา โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ การตอบ

ค าถามชิ งรางวั ล โรงมะ เ ร็ งตามนโยบาย                          

Cancer Anywhere มะเร็งรักษาได้ทุกที่ ณ ศูนย์

จั กษุ  ชั้ น 3 อาคารโรงพยาบาลสุทธาเวช                          

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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โรงพยาบาลสทุธาเวช คณะแพทยศาสตร ์จดักิจกรรมการใหบ้รกิาร Active case finding 

โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ ออกให้บริการตรวจคัดกรองเชิงรุก, ให้บรกิารตรวจคัด

กรองนอกสถานที่ และการสอบสวนโรค 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ ออกให้บริการฉีดวัคซีน 

โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ บริการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัด

มหาสารคาม ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 
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บุคลากรคณะแพทยศาสตร์เข้าร่วมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์วิถีใหม่ มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม  ประจ าปี 2564 

    

วันที่ 9 เมษายน 2564 บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ร่วมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์วิถีใหม่ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจ าปี 2564 กิจกรรมท าบุญตักบาตร โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์       

ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิตมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม ร่วมท าบุญตักบาตรเพื่อส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงามของไทย และความเป็นสิริมงคล     

ณ บริเวณสวนป่าข้างอาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ ออกคัดกรองกลุ่มเสี่ยง

โดยเฉพาะนิสิตและบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

วันที่ 10 - 15 เมษายน 2564 งานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์             

ออกคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะนิสิตและบุคลากร โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ โรงพยาบาล                  

สุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ ได้เปิดพื้นที่ตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและเสี่ยงต่ าแก่บุคลากร 

นิสิต นักเรียน ที่ใกล้ชิดกับบุคคลผู้ติดเชื้อโควิด-19 และไปยังสถานที่ ตาม Time line ที่ได้มีประกาศแจ้ง 

หลังพบผู้ติดเชื้อในจังหวัดมหาสารคามเพิ่มขึ้น ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม                            

(เขตพื้นที่ขามเรียง) 
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คณะแพทยศาสตร์ร่วมหารือแนวทางการช่วยเหลือ “นิสิตแพทย์เรียนดีแต่ยากจน” 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์  ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลฤดี  เชาวรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและนโยบาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์

เทพลักษ์  ศิริธนะวุฒิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ได้หารือ

แนวทางการช่วยเหลือ “นิสิตแพทย์เรียนดีแต่ยากจน” นางสาวณัฐวดี เหล่าบุบผา (ว่าที่) นิสิตสาขาแพทยศาสตร์ 

คณะแพทยศาสตร์ นักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เรียนดีแต่ฐานะทางบ้านยากจน                           

ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเรียนคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประสบปัญหาเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย                      

เพื่อศึกษาในระดับอุดมศึกษา ทางคณะแพทยศาสตร์ และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอขอบพระคุณ สื่อมวลชน                      

และผู้บริจาคที่เห็นความส าคัญให้โอกาสทางการศึกษา และไม่ทอดทิ้งนิสิตเรียนดีแต่ยากจน ซึ่งจะช่วยดูแลแผนการ

ใช้จ่ายและการเรียนของนิสิตต่อไป ณ ห้องประชุม ME2-710 ชั้น 7 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

โครงการอบรมให้ความรู้และข้อปฏิบัติส าหรับ เครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลสุทธาเวช 

ประจ าปี 2564  

วันที่  20 พฤษภาคม 2564 เครื่องมือ

แพทย์ งานการพยาบาล โรงพยาบาลสุทธาเวช               

จัดโครงการอบรมให้ความรู้และข้อปฏิบัติส าหรับ 

ประจ าปี 2564 ณ ห้องประชุม 60 ที่นั่ง ชั้น 3 

อาคารโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมประชุมเฝ้าระวังป้องกันโรคใน                 

เขตพื้นที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

     

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์                  

เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และ

ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเฝ้าระวังป้องกันโรคในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อหารือแนวทาง                          

วางมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันโรค สร้างความปลอดภัยให้กับนิสิต บุคลากร และประชาชนในเขตพื้นที่

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ ห้องประชุม 50 ที่นั่ง ชั้น 7 อาคารคคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

        

คณะแพทยศาสตร์เขา้รบัพระราชทานอปุกรณท์างการแพทย์ N95 Mask และ Surgical 

Mask จากมูลนิธิชัยพัฒนา  

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์เทพลักษ์  ศิริธนะวุฒิชัย 

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยผู้อ านวยการโรงพยาบาลสุทธาเวช รับพระราชทานอุปกรณ์                       

ทางการแพทย์ N95 Mask และ Surgical Mask จากมูลนิธิชัยพัฒนา หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จ                 

พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเพื่อใช้ในการดูแล

ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 โรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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โรงพยาบาลสทุธาเวช เปิดใหบ้ริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ Canon รุ่น Aquilion Prime SP 

    

วันที่  1 มิถุนายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ เทพลักษ์   ศิริธนะวุฒิชัย คณบดี                            

คณะแพทยศาสตร์ อาจารย์นายแพทย์คิมหันต์  ยงรัตนกิจ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

นายแพทย์รัฐ  สอนสุภาพ รองคณบดีฝ่ายแพทยศาสตรศึกษา พร้อมด้วยอาจารย์แพทย์และบุคลากร                      

ร่วมพิธีเปิดการให้บริการเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ Canon รุ่น Aquilion Prime SP เพื่อใช้งานทดแทน

เครื่องเดิมและเพิ่มศักยภาพของการบริการเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย ลดระยะเวลาที่ใช้ในการ

ตรวจ เพื่อความแม่นย าในการค้นหา และประเมินรอยโรคอันจะท าให้แพทย์สามารถได้รับข้อมูลการวินิจฉัยโรค

ที่ดีขึ้น ในการวางแผนการรักษาโรค ส่งผลให้ผู้ เข้ารับบริการจะได้รับการตรวจและรักษาที่ดียิ่งขึ้นไป                          

ณ อาคารรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 กลุ่มผู้สูงอายุ 

60 ปี ขึ้นไป และกลุ่มโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค 

วันที่  7 มิถุนายน 2564 รองศาสตราจารย์                   

ดร .ประยุกต์   ศรี วิ ไล  อธิการบดีมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม พร้อมด้วย ผู้ช่ วยศาสตราจารย์                                  

ดร.มลฤดี  เชาวรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและ

นโยบาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์เทพลักษ์                   

ศิ ริ ธ น ะ วุ ฒิ ชั ย  คณ บ ดี คณ ะ แ พ ท ย ศ า ส ต ร์                        

นายแพทย์บวร  แสนสุโพธิ์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาล

สุทธาเวช พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร

โรงพยาบาลสุทธาเวช ตัดริบบิ้นเปิดให้บริการฉีดวัคซนี

โควิด-19 กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป และกลุ่มโรคเรื้อรัง 

7 กลุ่มโรค ที่ลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่นหมอพร้อม 

ตามวัคซีนที่ได้รับการจัดสรร ณ หอประชุมอาคาร

เฉลิ มพร ะ เกี ยรติ ใ น โอกาสฉลองพระชนมายุ                      

5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

(เขตพื้นที่ในเมือง) 
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การตดิตามเยี่ยมหลงัการอบรมโครงการพฒันาศักยภาพส าหรบับคุลากรสาธารณสขุ ดา้นบรกิาร

อนามัยการเจริญพันธ์ยุคใหม่ส าหรับวัยรุ่นและสตรี เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ 2564  

วันที่ 15 มิถุนายน 2564 เขตสุขภาพที่ 7 ติดตามเยี่ยมหลังการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพส าหรับ

บุคลากรสาธารณสุข ด้านบริการอนามัยการเจริญพันธ์ยุคใหม่ส าหรับวัยรุ่นและสตรี เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ 

2564 ณ ห้องประชุม 60 ที่นั่ง ช้ัน 3 อาคารโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประชุมผู้ปกครองและการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ประจ าปีการศึกษา 2564  

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองและ  

การปฐมนิเทศนิสิตใหม่ประจ าปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบ Online เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid19 

การประชุมผู้ปกครองและการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ประจ าปีการศึกษา 2564 มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ปกครองและนิสิตใหม่ได้

รับทราบข้อมูล แนวปฏิบัติ และเตรียมความพร้อมส าหรับนิสิตใหม่ ที่เข้าศึกษาคณะแพทยศาสร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

กิจกรรมประกอบด้วย ช่วงที่ 1 การให้ข้อมูลเร่ืองระเบียบข้อบังคับด้านงานวิชาการที่ผู้ปกครองและนิสิตใหม่ควรทราบ                 

การให้ข้อมูลเร่ืองระเบียบข้อบังคับด้านงานกิจการนิสิต การให้ข้อมูลเร่ืองสิทธิการรักษาพยาบาลส าหรับนิสิตใหม่                        

โดยงานประกันสุขภาพโรงพยาบาลสุทธาเวช กิจกรรมผู้บริหารพบผู้ปกครองและนิสิตใหม่ น าโดย ผศ.นพ.เทพลักษ์                         

ศิริธนะวุฒิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และกิจกรรมสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ พบผู้ปกครองและนิสิตใหม่ ช่วงที่ 2 

เป็นการปฐมนิเทศนิสิตใหม่โดยแยกตามสาขาวิชา ผ่านโปรแกรม Cisco Webex 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hs4xlr.med.msu/photos/pcb.1623542124517925/1623540084518129/?__cft__%5b0%5d=AZV1LJjUmho1uxTA4RHghgSlj2GaSsg-a6-iIfIM0OfSrtINUGvIwg1yij2iPgyvSQjv5jDF0PCUS4YvY8c89A1L-5LBhSDtduMWoHwqKnoaOzQSA7UD47hZGARe7vmYZjL8LH98R1OfVyKN6d0zIjgNzvzWNiLM1cmBSpgf0pzRSDSfBw5iepSv-xP02upexCQ&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/hs4xlr.med.msu/photos/pcb.1623542124517925/1623540084518129/?__cft__%5b0%5d=AZV1LJjUmho1uxTA4RHghgSlj2GaSsg-a6-iIfIM0OfSrtINUGvIwg1yij2iPgyvSQjv5jDF0PCUS4YvY8c89A1L-5LBhSDtduMWoHwqKnoaOzQSA7UD47hZGARe7vmYZjL8LH98R1OfVyKN6d0zIjgNzvzWNiLM1cmBSpgf0pzRSDSfBw5iepSv-xP02upexCQ&__tn__=*bH-R
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โรงพยาบาลสุทธาเวช ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม 

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน                 

จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม น าโดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศาชล  สังฆ์สุข                            

ได้น านักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล จ านวน 36 คน ที่ได้ศึกษารายวิชา 0401 106 

ปฏิบัติการระบบจัดการหน่วยบริบาลสุขภาพ และการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ทางการแพทย์ ส าหรับนักเรียน

หลักสูตรประกาศประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจ าปีการศึกษา 2564 ได้ศึกษาดูงานฝ่ายการพยาบาล 

แผนก OPD, หน่วยบ ารุงรักษาอุปกรณ์การแพทย์ และหน่วยจ่ายกลาง โภชนาการ บ าบัดน้ าเสีย ซักรีด                  

และงานก าจัดขยะ 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง “การทบทวนแผนกลยทุธโ์รงพยาบาลสทุธาเวช  

พ.ศ.2564 – 2565  ระยะ 2 ป ี

 

 

 

 

 

 

     

 

 

วันที่ 1 – 2  กรกฎาคม 2564  โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์  จัดโครงการสัมมนาเชิง

ปฏิบัติการ เรื่อง “การทบทวนแผนกลยุทธ์โรงพยาบาลสุทธาเวช พ.ศ.2564 – 2565 (ระยะ 2 ปี) มีวัตถุประสงค์

เพื่อทบทวนและจัดท าแผนกลยุทธ์ของโรงพยาบาลสุทธาเวช ให้สอดคล้องกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม และนโยบายของผู้บริหาร โดยมี รองศาสตราจารย ์ดร.สุบรรณ  เอี่ยมวิจารณ์ อาจารย์ประจ าคณะ

การบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และทีมงานเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมเฉลิมวราวิทย์ 

อาคารคณะแพทยศาสตร์ หลังที่ 2 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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โครงการสัมมนาเครือข่ายแหล่งฝึกปฏิบัติงานรายวิชาการฝึกงานในสถานพยาบาล 

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

 

 

การปฐมนเิทศนสิติใหมค่ณะแพทยศาสตร ์ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564  

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

นายแพทย์ เทพลักษ์   ศิ ริ ธนะวุฒิ ชั ย คณบดี                      

คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม                    

เ ป็ นปร ะธาน โครงการปฐมนิ เ ทศนิ สิ ต ใ หม่                                

คณะแพทยศาสตร์  ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปี

การศึกษา 2564 ในรู ปแบบ Online เนื่ องด้ วย

สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรค Covid19                            

การปฐมนิ เทศนิ สิ ต ใหม่ คณะแพทยศาสตร์                               

ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564                               

มีวัตถุประสงค์ให้นิสิตใหม่ได้พบปะคณะผู้บริหาร 

คณาจารย์ และบุคลากร และรับทราบข้อมูล แนวปฏิบตัิ 

และเตรียมความพร้อมส าหรับนิสิตใหม่ ระดับ

บัณฑิ ตศึ กษา ที่ เ ข้ าศึ กษาคณะแพทยศาสร์  

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคาร

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลังที่ 2 

 

 

 

 

วันที่ 2 สิงหาคม 2564 คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการสัมมนา

เครือข่ายแหล่งฝึกปฏิบัติงานรายวิชาการฝึกงาน

ในสถานพยาบาล หลักสูตรการแพทย์แผนไทย

ประยุกต์บัณฑิตในรูปแบบ Online มีวัตถุประสงค์

เพื่อเตรียมความพร้อมแหล่งฝึกปฏิบัติงาน

รายวิชาการฝึกงานในสถานพยาบาลส าหรับ

นิสิตหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและก าหนดแนวทางการ

วั ด แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผลกา ร ฝึ กปฏิ บั ติ ง า น ใ น

สถานพยาบาลให้เป็นไปในทิศทางและมาตรฐาน

เดียวกัน พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการด้าน

การแพทย์ แผน ไทยระหว่ างมหาวิทยาลั ย

มหาสารคาม และแหล่งฝึกปฏิบัติงานแก่นิสิต  
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โครงการพีน่อ้งคลอ้งใจ จบัมอืกนัไปมุง่สูฝ่นั คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 

    

         วันที่ 3 กันยายน 2564 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการพี่น้องคล้องใจ 

จับมือกันไปมุ่งสู่ฝัน หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต ในรูปแบบ Online มีวัตถุประสงค์ในการ

เตรียมความพร้อมให้กับนิสิตใหม่สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ในด้านกิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ใน

ศตววรรษ ที่ 21 เพื่อให้เกิดสัมพันธไมตรีที่ดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์พฤต                  

ธนรัช คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านเทคโนโลยี

และภาษาอังกฤษ ณ ห้องประชุม 50 ที่นั่ง ชั้น 7 อาคารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม                 

หลังที่ 2 

 

 

 

โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรม                  

รับบริจาคโลหิต ครั้งที่ 4/2564   

วันที่  10 สิงหาคม 2564  โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม                            

จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ครั้งที่ 4/2564 ณ บริเวณหน้าห้องพิพิธภัณฑ์ ชั้น 2 อาคารคณะแพทยศาสตร์                   

หลังที่ 2 
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รายงานประจ าปี 2564 

ที่ปรกึษา 

 ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ 

 

จดัท า/รวบรวม/เรยีบเรยีง/วเิคราะหข์อ้มลู/รปูเล่ม/ประสานงาน 

 นางสาวอุราภรณ์  ยาตรา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

 นางสาวจิระกรณ์  พูนน้อย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

 นายพชรพล  พลยางนอก นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 นายปณิธิ  คูตระกูล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 

แหลง่ที่มาขอ้มลู และรปูภาพประกอบ 

 หน่วยงานภายในคณะแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลสุทธาเวช ทุกหน่วยงาน 

 

ขอขอบคณุ 

 บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและอนุเคราะห์ข้อมูล 

 

ปีทีจ่ดัท า  

 2565  

 

พิมพท์ี ่

 - 
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คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลัยมหาสารคาม 
79/99  ถ.นครสวรรค ์ ต.ตลาด  อ.เมอืง  จ.มหาสารคาม  44000 

โทรศพัท ์0-4371-2992  โทรสาร 0-4371-2991 

www.med.msu.ac.th 


