
ค่าเฉลี่ยเป็นปีที่นักศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิตสาขากายวิภาคศาสตร์ใช้ในการจบการศึกษา
Average years spent to obtain M.S. (Anatomy)

ร้อยละของจ�านวนมหาบัณฑิตที่มีงานท�าหลังจบการศึกษา หรือเรียนต่อยอดในระดับปริญญาเอก
Percent to get the job after obtaining M.S. (Anatomy)

»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2554
Year 2011

»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2553
Year 2010

»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2555
Year 2012

µÑÇªÕéÇÑ´
KPI

2.43

100

2.43

100

2.64

100

ผลงานด้านการศึกษา Performance on Education
ภาควชิากายวภิาคศาสตร์รับผดิชอบการสอนนกัศกึษา

แพทย์ช้ันปีที่2 จ�านวน 14 หน่วยกิต ประกอบด้วยวิชา
มหกายวิภาคศาสตร์1 (4 หน่วยกิต) วิชามหกาย
วิภาคศาสตร์2 (4 หน่วยกิต) วิชาจุลกายวิภาคศาสตร ์               
(3 หน่วยกิต) วิชาประสาทกายวิภาคศาสตร์ (2 หน่วยกิต) 
วิชาวิทยาเอมบริย์โอ (1 หน่วยกิต) นอกจากนี้ภาควิชา
กายวิภาคศาสตร์รับผิดชอบการสอนกายวิภาคศาสตร์
พื้นฐานภายในมหาวิทยาลัย 8 รายวิชารวม 6 หลักสูตร 
และนักศึกษาจากภายนอกมหาวิทยาลัย 2 รายวิชา รวม 
2 หลักสูตร ภาควิชากายวิภาคศาสตร์รับผิดชอบการสอน
หลักสูตรมหาบัณฑิตสาขากายวิภาคศาสตร์จ�านวน 22 
หน่วยกิต และวิทยานิพนธ์จ�านวน 12 หน่วยกิต โดยรับ
นักศึกษาปีละ 30 คน ปัจจุบันมีนักศึกษาในหลักสูตรมหา
บัณฑิตสาขากายวิภาคศาสตร์ทั้งสิ้น 80 คน 

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). Department of Anatomy 

also provides courses for allied health science students 

such as applied Thai traditional medicine and medical 

technologist  within and outside Mahidol University. We 

recruits graduate students (M.S.) to department 30 students/

year and the number of current graduate students is totally 

80 students. Total credits for graduate student in Anatomy 

are 22 credits for the coursework and 12 credits for the 

thesis, respectively. 
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Department of 
Anatomy



จ�านวนผู้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ ต่อปี
Visitors to museum per year

จ�านวนร่างอาจารย์ใหญ่ที่อนุเคราะห์ให้สถาบันอื่น ต่อปี
Cadavers provided annually to other academic institutions

จ�านวน workshop ของโครงการ fresh cadaver ต่อปี
Fresh cadaver workshop per year

จ�านวน workshop ของโครงการ soft cadaver ต่อปี
Soft cadaver workshop per year

»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2554
Year 2011

»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2553
Year 2010

»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2555
Year 2012

ÃÒÂ¡ÒÃ»ÃÔÁÒ³§Ò¹
Workload List

32,284

171

28

19

32,350

184

15

12

37,943

154

10

8

ผลงานด้านการบริการทางวิชาการ Performance on Academic Service

พิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร ์คองดอนและพิพิธภัณฑ์ก ่อน
ประวัติศาสตร์ สุด แสงวิเชียร เปิดให้ผู้ชมทุกวัน ยกเว้นวันอาทิตย์โดย
ได ้ รับความสนใจจากประชาชนท่ัวไป นักเรียน นิสิตนักศึกษา               
ทั้งชาวไทยและต่างประเทศประมาณ 30,000 คน/ ปี ในกรณี
มีผู ้เข้าชมเป็นหมู่คณะ ภาควิชาจะจัดบุคลากรบรรยายขณะน�าชม
ให้ด้วย นอกจากนี้ภาควิชาฯ ได้ให้ความอนุเคราะห์อาจารย์ใหญ่แก่
โรงเรียนแพทย์และโรงเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์ทั่วประเทศเพื่อใช้ใน
การเรียนการสอนกายวิภาคศาสตร์พื้นฐานส�าหรับนักศึกษาภายนอก
มหาวิทยาลัยมากกว่า 150 อาจารย์/ ปี และอนุเคราะห์อาจารย์ใหญ่
เพื่อใช้ในการจัดโครงการฝึกผ่าตัดแก่แพทย์เฉพาะทางท้ังในและต่าง
ประเทศมากกว่า 20 ครั้ง/ ปี

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, the 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 teaching programs to develop 

surgical skills more than 20 times/ year.

คณะแพทยศาสตรศิรริาชพยาบาล ม.มหิดล รวมกบักระทรวงสาธารณสุข และมูลนิธิรอกกเิฟลเลอร จดัการประชุมวิชาการ
นานาชาติทางการแพทยและการสาธารณสุข พ.ศ. 2556 หัวขอ “สุขภาวะไรพรมแดน” International Conference in 
Medicine and Public Health : ICMPH 2013 ณ คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University in collaboration with Ministry of Public Health 
and Rockefeller Foundation organized the International Conference in Medicine and Public Health: 
ICMPH 2013 “Health Society Beyond Frontier” at the Faculty of Medicine Siriraj Hospital.
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ค่าเฉลี่ยงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในระดับประเทศและนานาชาติ (ต่อคน/ ปี) 
International and local publications/ (staff/ year)

จ�านวนครั้ง Citation Index (ครั้ง/ คน)
Citation Index (time/ staff)

จ�านวนต�าราที่ตีพิมพ์ (ต่อปี) 
Text book per year

»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2554
Year 2011

»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2553
Year 2010

»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2555
Year 2012

µÑÇªÕéÇÑ´
KPI

1.2

5.8

1

0.4

5.8

1

0.5

3.8

2

ผลงานทางด้านวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ Performance on Research

1.  รางวลันวตักรรมดเีด่นโครงการตดิดาวจากงานมหกรรม
คณุภาพ (Quality Fair) ประจ�าปี พ.ศ. 2556 ในหัวข้อเร่ือง 
cadaveric study of median nerve entrapment in 
the arm โดย รศ. ดร.สทิธา ปิยะวนิจิวงศ์ 

2. รางวัลวัฒนธรรมองค์กรศิริราช 2 สาขา ได้แก่ 
ผศ.เกษร ศรีเปารยะ รางวัลวัฒนธรรมองค์กรศิริราช 
สาขา responsibility และนายวารินทร์ โตสารภี รางวัล
วัฒนธรรมองค์กรศิริราช สาขา innovation

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ได ้ ให ้ความอนุเคราะห ์    
อาจารย์ใหญ่แก่โรงเรียนแพทย์ และโรงเรียนวทิยาศาสตร์การ
แพทย์ทัว่ประเทศเพือ่ใช้ในการเรียนการสอนกายวภิาคศาสตร์
พื้นฐานส�าหรับนักศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัยมากกว่า 20      
สถาบัน/ ปี ภาควิชากายวิภาคศาสตร์จัดงานพระราชทาน
เพลิงศพอาจารย์ใหญ่อย่างสมเกียรติ«ึ่งท�าเป็นประจ�าทุกปี  

1. R2R  awards for innovation inQuality Fair              

conference, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Assoc 

prof. Sitha Piyawinijwong in the topic entitled “Cadaveric 

study of median nerve entrapment in the arm”.

2. Two Siriraj Cultural Awards in the innovation 

and responsibility categories to Warin Toosarapi and        

Assistant Professor Kesorn Sripaoraya, respectively. 

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 invites the 

relatives of “Ajarn Yai” to meet the medical and graduate 

students. Memory and bond stay there delightfully.

ผลงานด้านนวัตกรรม/ โครงการ/ รางวัล Performance on Innovation/ Project/ Reward

ผลงานด้าน CSR Performance on CSR
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปด “การประชุมวิชาการนานาชาติดานการแพทยและการสาธารณสุข 
พ.ศ. 2556 (International Conference in Medicine and Public Health 2013)” ภายใตแนวคิด “สุขภาวะไรพรมแดน: Healthy 
Society Beyond Frontiers” ณ อาคารศรีสวรินทริา และทรงเปดนทิรรศการ Memorial Exhibition: INNOVATIVE PARTNERS; THE 
ROCKEFELLER FOUNDATION AND THAILAND พรอมทอดพระเนตรนทิรรศการและผลงานวจัิยดีเดน ณ หอประชมุราชแพทยาลยั 
HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn presided over the opening ceremony of the International Conference in 
Medicine and Public Health: ICMPH 2013 “Health Society Beyond Frontier” at Srisavarindira building; then opened 
the Memorial Exhibition: Innovative Partners; The Rockefeller Foundation and Thailand, and saw the exhibition and 
outstanding research performance at Rajapadthayalai conference hall.
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