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ผลงานด้านการศึกษา

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์รับผิดชอบการสอนนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 จ�ำนวน 14 หน่วยกิต ประกอบด้วยวิชามหกายวิภาค
ศาสตร์ 1 จ�ำนวน 4 หน่วยกิต วิชามหกายวิภาคศาสตร์ 2 จ�ำนวน 4 หน่วยกิต วิชาจุลกายวิภาคศาสตร์ จ�ำนวน 3 หน่วยกิต
วิชาประสาทกายวิภาคศาสตร์ จ�ำนวน 2 หน่วยกิต วิชาวิทยาเอ็มบริโอ จ�ำนวน 1 หน่วยกิต นอกจากนี้ภาควิชาฯ รับผิดชอบการสอน
กายวิภาคศาสตร์พื้นฐานภายในมหาวิทยาลัย 8 รายวิชารวม 6 หลักสูตร และนักศึกษาจากภายนอกมหาวิทยาลัย 2 รายวิชา
รวม 2 หลักสูตร และสอนหลักสูตรมหาบัณฑิตสาขากายวิภาคศาสตร์ 22 หน่วยกิต และวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต โดยรับนักศึกษาปีละ
30 คน ปัจจุบันมีนักศึกษาในหลักสูตรมหาบัณฑิตสาขากายวิภาคศาสตร์ทั้งสิ้น 80 คน
ปีการศึกษา
ปีการศึกษา
ปีการศึกษา
ตัวชี้วัด
2556
2555
2554
KPI
Year 2013
Year 2012
Year 2011
จ�ำนวนผู้สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรมหาบัณฑิต
สาขากายวิภาคศาสตร์ (คน)
The number of B.S. students applying to
M.S. Program in Anatomy (person)
จ�ำนวนนักศึกษาที่ภาควิชาฯ รับเข้าเรียน (คน)
The number of students accepted into the program (person)
ร้อยละของจ�ำนวนมหาบัณฑิตสาขากายวิภาคศาสตร์ ที่จบการศึกษา
ภายในเวลา 3 ปี
Percent of students who obtain M.S. degree in Anatomy
within three years
ร้อยละของจ�ำนวนมหาบัณฑิตสาขากายวิภาคศาสตร์ ที่มีงานท�ำหลัง
จบการศึกษา หรือเรียนต่อยอดในระดับปริญญาเอก
Percent to get the job after obtaining M.S. (Anatomy)
ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิตสาขากายวิภาคศาสตร์
Percent of employers hiring the graduates from our program
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ผลงานด้านการบริการวิชาการ

พิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์คองดอนและพิพิธภัณฑ์ก่อนประวัติศาสตร์ สุดแสงวิเชียรเปิดให้ผู้ชมทุกวัน ยกเว้นวันอาทิตย์
โดยได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไป นักเรียน นิสิตนักศึกษา ทั้งชาวไทยและต่างประเทศประมาณ 30,000 คน/ปี ในกรณีมี
ผู้เข้าชมเป็นหมู่คณะ จะจัดบุคลากรบรรยายขณะน�ำชมให้ด้วย นอกจากนี้ภาควิชาฯ ได้ให้ความอนุเคราะห์อาจารย์ใหญ่แก่โรงเรียนแพทย์
และโรงเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์ทั่วประเทศเพื่อใช้ในการเรียนการสอนกายวิภาคศาสตร์พื้นฐานส�ำหรับนักศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย
มากกว่า 150 อาจารย์/ปี และอนุเคราะห์อาจารย์ใหญ่เพื่อใช้ในการจัดโครงการฝึกผ่าตัดแก่แพทย์เฉพาะทางทั้งในและต่างประเทศ
มากกว่า 20 ครั้ง/ปี
ปีการศึกษา
ปีการศึกษา
ปีการศึกษา
ตัวชี้วัด
2556
2555
2554
KPI
Year 2013
Year 2012
Year 2011
จ�ำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต่อปี (คน)
Visitors to museum per year (person)
จ�ำนวนร่างอาจารย์ใหญ่ที่ภาควิชากายวิภาคศาสตร์อนุเคราะห์ให้
สถาบันอื่น เพื่อใช้ในการศึกษาต่อปี (ร่าง)
Cadavers provided annually to other academic institutions (body)
จ�ำนวน workshop ของโครงการ soft และ fresh cadaver
ฝึกผ่าตัดต่อปี (ครั้ง)
Fresh and soft cadaver workshop per year (time)
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ผลงานด้านการวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรและนักศึกษาให้มีโอกาสท�ำงานวิจัยโดยใช้ห้องปฏิบัติงานรวม (Micro
technique Laboratory) เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยมุ่งเป้าไปที่การวิจัยในการพัฒนาการของเอ็มบริโอ
การวิจัยทางเซลล์และอณูชีววิทยา การวิจัยทางประสาทวิทยาศาสตร์ การวิจัยในสัตว์ทดลองต้นแบบในการศึกษาพยาธิสภาพของโรค
และการวิจัยทางมหกายวิภาคศาสตร์โดยใช้โจทย์ปัญหาที่มีความส�ำคัญทางคลินิก
ตัวชี้วัด
KPI
ค่าเฉลี่ยงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในระดับประเทศและนานาชาติ
(ต่อคนต่อปี)
International and local publications/ staff/year
จ�ำนวนต�ำราที่ตีพิมพ์ (ต่อปี)
Text book per year

ปีการศึกษา
2554
Year 2011

ปีการศึกษา
2555
Year 2012

ปีการศึกษา
2556
Year 2013
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จดหมายเหตุศิริราช | Siriraj Journal
พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการด�ำเนินงานรังสีรักษาระหว่างโรงพยาบาลศิริราชและโรงพยาบาล
ราชบุรี ณ ห้องประชุมคณะฯ ตึกอ�ำนวยการ ชั้น 2 เพื่อร่วมกันด�ำเนินการรักษาผู้ป่วยมะเร็งด้วยการฉายแสง ณ ศูนย์รังสี
รักษาโรงพยาบาลราชบุรี ช่วยให้ผู้ป่วยในเครือข่ายบริการสุขภาพที่ 5 ได้รับการตรวจวินิจฉัย และรักษามาตรฐานเดียวกับ
โรงพยาบาลศิริราช

The Memorandum of Understanding on Radiotherapy between Siriraj Hospital and Rachaburi Hospital
was signed at the faculty conference room, 2nd floor of Administration building to assist cancer patients in Healthcare
Service 5 to receive diagnosis and radiotherapy at Radiotherapy Center of Rachaburi Hospital at the same standard
as Siriraj Hospital.
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ผลงานด้านนวัตกรรม/โครงการ/รางวัล

นายวารินทร์ โตสารภี รางวัลวัฒนธรรมองค์กรศิริราช
สาขา innovation
Siriraj Culture Awards in innovation

ผศ.เกษร ศรีเปารยะ รางวัลวัฒนธรรมองค์กรศิริราช
สาขา responsibility
Siriraj Cultural Awards in the responsibility

ผลงานด้าน CSR
ภาควิ ช ากายวิ ภ าคศาสตร์ ไ ด้ ใ ห้ ค วามอนุ เ คราะห์ อ าจารย์ ใ หญ่ แ ก่ โ รงเรี ย นแพทย์ แ ละโรงเรี ย นวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์
ทั่วประเทศ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนกายวิภาคศาสตร์พื้นฐานส�ำหรับนักศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัยมากกว่า 20 สถาบัน/ปี
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์จัดงานพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่อย่างสมเกียรติซึ่งท�ำเป็นประจ�ำทุกปี
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Performance on Education

Department of Anatomy has a mission to provide excellent teaching to medical students, allied health science
students, and graduate students. Total credits for 2nd year medical student in Faculty of Medicine Siriraj Hospital is 14,
which includes Gross anatomy I (4 credits), Gross anatomy II (4 credits), Microscopic anatomy (3 credits), Neuroanatomy
(2 credits), and Embryology (1 credit). We also provide courses for allied health science students such as applied Thai
traditional medicine and medical technologist within and outside Mahidol University. We recruit graduate students (M.S.)
to department 30 students/year and the number of current graduate students is totally 80. Total credits for graduate
student in Anatomy are 22 credits for the coursework and 12 credits for the thesis, respectively.
(see table page 310)

Performance on Academic Service

The museum of Anatomy “Condon” and the prehistoric museum “Sood Sangvichien” have been interested by
Thai and foreigners publicly. There are 30,000 visitors / year. The department also provides an expert to explain in detail
for the group visitors. In addition, Department of Anatomy provides the 150 cadavers annually for teaching students in
other medical and allied health science universities throughout Thailand. We also provide soft cadavers for professor and
postgraduate students to develop surgical skills in simulation training events more than 20 times/year.
(see table page 311)

Performance on Research

Department of Anatomy promotes research activities not only in faculty but also in graduate students by
supporting the central laboratory, namely microtechnique laboratory, to achieve recognition internationally. The focus
area includes developmental biology, cell and molecular biology, neurosciences, animal model and clinical anatomy.
(see table page 311)

Performance on CSR
Department of Anatomy provides cadavers annually to more than 20 institutions throughout Thailand. At
the end of semester, the students and the faculty honorably perform the royal cremation for cadavers remained
and invite the relatives of “Ajarn Yai” to meet the medical and graduate students. Memory and bond stay there
delightfully.
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จดหมายเหตุศิริราช | Siriraj Journal
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ร่วมกับส� ำนักงานเขตบางกอกน้อย สถานีต�ำรวจนครบาล
บางกอกน้อย ส�ำนักการระบายน�้ำ ส�ำนักการโยธา ชุมชนตรอกวังหลัง และตัวแทนจากบริษัท TPI ร่วมท�ำการเคลื่อนย้าย
แนวคันกั้นน�้ำหน้าโรงพยาบาลศิริราช เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบโรงพยาบาลศิริราช

Faculty of Medicine Siriraj Hospital in collaboration with Bangkoknoi District Office, Bangkoknoi Police Station,
Department of Drainage and Sewerage, Department of Public Works, Wang Lang community, and a representative of
TPI Co.,Ltd., helped moving the levee in front of Siriraj Hospital in order to renovate the landscape around the hospital.

May 2014

