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บทนำ�

	 โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร	สังกัด	คณะแพทย

ศาสตรศ์ริริาชพยาบาล		มหาวทิยาลยัมหดิล	ถอืกำาเนดิใน

ปีพุทธศักราช	2545	จากความร่วมมือของ	3	หน่วยงาน	

คอื	1)	ศนูยส์รินิธรเพือ่การฟืน้ฟสูมรรถภาพทางการแพทย์

แห่งชาติ	กระทรวงสาธารณสุข	2)	คณะแพทยศาสตร์

ศิริราชพยาบาล	มหาวิทยาลัยมหิดล	 	 และ	3)	มูลนิธิ

นปิปอน	ประเทศญ่ีปุน่	เพือ่ผลตินกักายอปุกรณ์ทีม่คีวาม

สามารถตามมาตรฐานสากล	อนัจะนำามาซึง่การยกระดบั

งานบริการด้านกายอุปกรณ์ของประเทศให้ทัดเทียมกับ

อารยะประเทศ1 

	 ในการบรรลวุตัถปุระสงคด์งักลา่ว	โรงเรยีนฯ	ได้

ดำาเนินการพัฒนาหลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต	

ซึ่งเป็นหลักสูตร	4	ปี	ให้เป็นไปตามแนวทางขององค์การ

วิชาชีพกายอุปกรณ์นานาชาติ	 ระดับ	1	 (International	

Society	for	Prosthetics	and	Orthotics,	ISPO	category	

1)	 ซึ่งเป็นระดับสูงสุด2	 และได้รับการรับรองในเดือน

มนีาคม	พทุธศกัราช	2552	นบัเปน็สถาบนัการศกึษาดา้น

การพัฒนาโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร

จนได้รับการรับรองจากองค์กรวิชาชีพ

กายอุปกรณ์นานาชาติ ในระดับสูงสุด

อย่างสมบูรณ์

อาจารย์ศศิธร สุขถมยา วท.บ. (กายอุปกรณ์,) กศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา) 
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนิศารัตน์ โอภาสเกียรติกุล พ.บ., วว (พยาธิคลินิก), Ph.D. (Med.Sci)
โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพมหานคร 10700.

กายอุปกรณ์แห่งแรกในเอเซียอาคเนย์และสถาบันท่ี	 9	

ของโลก	ที่ได้รับการรับรองนี้3	อย่างไรก็ตาม	การรับรอง

ดังกล่าว	 เป็นการรับรองแบบ	1	ปี	อย่างมีเง่ือนไขที่ต้อง

ดำาเนินการปรับปรุง	และพัฒนาอีกหลายประการ

	 เพ่ือให้ได้การรับรองอย่างสมบูรณ์		(Full	accredi-

tation)	 โรงเรียนฯ	ได้ดำาเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่องใน

ช่วงปีพุทธศักราช	2553	จนถึงปีพุทธศักราช	2556	จึงได้

รบัการรบัรองแบบ	5	ป	ีและไมม่เีง่ือนไข	คณะผูเ้ขียนจงึมี

จดุประสงคท์ีจ่ะบรรยายการพฒันาโรงเรยีนฯ	ในชว่งเวลา

ดังกล่าว	 เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้รับทราบ	และเพื่อเป็น

ตวัอยา่งในการดำาเนนิงานเพือ่ขอการรบัรองคณุภาพดา้น

การศึกษาจากองค์กรสากลสำาหรับสถาบันการศึกษาอ่ืนต่อไป 

วิธีดำ�เนินก�ร

	 โรงเรียนฯ	 ได้ศึกษารายงานและเงื่อนไขที่ได้

รับจากการเย่ียมสำารวจขององค์กรวิชาชีพกายอุปกรณ์

นานาชาต	ิ(องคก์รฯ)	พบวา่มปีระเดน็ทีต่อ้งพจิารณาเพือ่

ดำาเนินการพัฒนา	ดังนี้
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 1. หลักสูตร  

	 เมื่อครั้งก่อตั้งโรงเรียนฯ	ในปีพุทธศักราช	2545	

หลักสูตรแรกของโรงเรียนฯ	 เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต	สาขากายอุปกรณ์	 เพื่อให้ได้รับการรับรองจาก

องค์กรฯ	 โรงเรียนฯ	 ต้องปรับหลักสูตรตามข้อเสนอแนะ

และแนวทางขององค์กรฯ2	และเปลี่ยนช่ือหลักสูตรเป็น

หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิตในปีพุทธศักราช		

2550

 2. ปัจจัยเกื้อหนุนการศึกษา  

	 ส่วนประกอบหลักของปัจจัยเกื้อหนุนทางการ

ศกึษา	คอื	อาคารและเครือ่งจกัร	ซึง่เปน็เรือ่งทีต่อ้งดำาเนนิ

การอย่างเร่งด่วน	 เน่ืองจากในขณะนั้น	 โรงเรียนฯ	 ไม่มี

ที่ทำาการถาวร	ต้องใช้บริเวณชั้น	1	และชั้น	3	ของตึกชัย

นาทนเรนทรานุสรณ์	 รวมทั้งตึกจุลชีววิทยาช้ัน	 2	 เป็น

สำานักงานของโรงเรียนฯ	และใช้สถานที่ของศูนย์	สิรินธร

เพ่ือการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติในการ

จัดการเรียนการสอนด้านกายอุปกรณ์	 	 โรงเรียนฯ	ได้จัด

ทำาโครงการเพื่อของบประมาณจากคณะฯ	ในการจัดหา

อาคารถาวร	รวมทั้งเคร่ืองจักรที่ใช้สำาหรับการเรียนภาค

ปฏิบัติด้วย

 3. การบริหารจัดการ

	 เดิมโรงเรียนฯ	 เป็นหน่วยงานท่ีสังกัดภาควิชา

เวชศาสตรฟ์ืน้ฟ	ู	ซึง่ทำาให้ขาดความคลอ่งตวัในการบริหาร		

มูลนิธินิปปอนจึงเสนอแนะให้โรงเรียนฯ	แยกหน่วยงาน

เปน็อสิระจากภาควิชาเวชศาสตรฟ์ืน้ฟ	ูนอกจากนี	้ผูต้รวจ

ประเมินจากองค์กรฯ	ได้แนะนำาให้โรงเรียนฯ	 เชิญผู้ทรง

คุณวุฒิชาวต่างชาติอีก	2	ท่าน	 เพิ่มเติมจากที่ปรึกษา

พิเศษของมูลนิธินิปปอน	 เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษา

ต่างชาติ	 (International	Advisory	Committee)	 เพื่อให้

คำาแนะนำาในการบริหารจัดการของโรงเรียนฯ	นอกจากนี้

โรงเรียนฯ	ยังได้แต่งตั้งคณาจารย์กายอุปกรณ์เป็นคณะ

กรรมการบริหารโรงเรียนเพื่อให้มีส่วนร่วมในการตัดสิน

ใจและบรหิารโรงเรยีนรว่มกบัผูอ้ำานวยการ	โรงเรยีนฯ	เอง

ไดก้ำาหนดเปา้หมายทีจ่ะนำาระบบบรหิารจดัการมาตรฐาน

สากล	ISO9001:2008	มาใชใ้นการบรหิารโรงเรยีนฯ	เพือ่

การธำารงรักษาคุณภาพอย่างยั่งยืน	 โดยมีข้ันตอนการ

ดำาเนินงาน	ดังนี้

	 •	ขั้นเตรียมการ	

	 เริม่จากผูอ้ำานวยการโรงเรยีนฯ	ขอความเหน็ชอบ

ในการดำาเนินการเพือ่ขอการบัรอง	ISO	9001:	2008	จาก

บคุลากรในทีป่ระชมุประจำาเดอืนของโรงเรยีนฯ	จากนัน้จงึ

ประสานงานกับสำานักส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน

สำานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	(สมอ.)	เพื่อ

ขอรบัคำาปรกึษาในการดำาเนนิการ	ผูอ้ำานวยการโรงเรยีนฯ	

ไดล้งนามยนืยันแสดงเจตจำานงในการของการรบัรอง	และ

ประสานงานกับบริษัทที่ปรึกษาเพื่อขอคำาแนะนำา

	 •	ขั้นดำาเนินการ	

	 ประกอบด้วยการแต่งต้ังมอบหมายให้มผู้ีรับผิด

ชอบในการดำาเนินงานที่ชัดเจน	ศึกษาความต้องการของ

คู่ความรว่มมอืและความต้องการของผู้รบัผลงาน	กำาหนด

นโยบายคุณภาพ	วัตถุประสงค์ของคุณภาพ	 	แผนการ

ดำาเนินงาน	และตัวชี้วัดความสำาเร็จของการดำาเนินงาน	

จากน้ัน	มอบหมายให้ผู้ท่ีเกีย่วข้องจดัทำาเอกสารคุณภาพ	

จดัอบรมบคุลากรใหเ้ขา้ใจระบบคณุภาพ		แลว้จงึนำาระบบ

คุณภาพมาใช้ในการดำาเนินงาน	ภายหลังการลงระบบ

คุณภาพได้	 3	 เดือน	จัดให้มีการตรวจประเมินภายใน

องค์กร		และทำาการประชุมทบทวนการบริหารจัดการ

	 •	ขั้นขอการรับรอง

	 โรงเรียนฯ	 จัดหาบริษัทผู้ให้การรับรอง	 ยื่น

เอกสารเพื่อขอการรับรอง	รับการตรวจประเมินเบื้องต้น	

และรับการตรวจประเมินจริง

 4. อาจารย์

	 ในตอนเริ่มต้นการดำาเนินงาน	 	 โรงเรียนฯ	 ต้อง

จัดหาอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาเป็นผู้สอน

วิชาทางกายอุปกรณ์	 เน่ืองจากในประเทศไทยยังไม่มี										

ผู้เชี่ยวชาญด้านกายอุปกรณ์	 โดยการประสานงานผ่าน

องคก์รฯ	และโรงเรยีนฯ	กำาหนดนโยบายท่ีจะสรา้งอาจารย์

ด้านกายอุปกรณ์ชาวไทยโดยการรับบัณฑิตท่ีสำาเร็จการ

ศึกษาจากโรงเรียนฯ	 เพื่อทดแทนอาจารย์ชาวต่างชาติ	

คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอนด้านกายอุปกรณ์ท่ีองค์กรฯ	

เห็นว่าสำาคัญ	คือ	การมีทักษะทางคลินิก	แต่ตามเงื่อนไข

ของมหาวิทยาลยัมหดิลกำาหนดใหผู้ท้ีจ่ะเปน็อาจารยต์อ้ง

มีคุณวุฒิอย่างน้อยปริญญาโท	และควรมีอาจารย์ท่ีมี

คุณวฒิุระดับปริญญาเอกอยา่งน้อยรอ้ยละ	60		โรงเรยีนฯ	
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จงึจดัทำาแผนพฒันาผูส้อนคนไทยจำานวน	15	คน	ในช่วงปี

พทุธศกัราช	2553	ถงึปพีทุธศกัราช	2565	และดำาเนนิการ

ตามแผน	รวมทั้งปรับแผนเป็นระยะ	ๆ	ให้สอดคล้องกับที่

ปฏิบัติได้จริง

 5. การจัดสอบตามมาตรฐานขององค์กรฯ 

(ISPO Qualifying Examination) 

	 เป็นขั้นตอนที่แสดงถึงผลลัพธ์ของการจัดการ

ศึกษาตามมาตรฐานขององค์กรฯ	อาจารย์ต่างชาติของ

โรงเรียนฯ	 ร่วมกับผู้สอนชาวไทย	 ได้ดำาเนินการจัดการ

สอบตามแนวทางที่องค์กรฯ	กำาหนด	และได้เชิญผู้ตรวจ

ประเมินจากองค์กรฯ	มาสังเกตการสอบดังกล่าวด้วย	

ผลก�รพัฒน�

 1. หลักสูตร

	 โรงเรียนฯ	 ได้ทำาการปรับปรุงหลักสูตรตาม

แนวทางที่องค์กรฯ	 กำาหนด	 คือ	 เป็นหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรีตามมาตรฐานของประเทศ	 มีการสอนด้าน

กายอปุกรณอ์ยา่งครบถว้นทัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏิบตัิ

ในเรื่องกายอุปกรณ์เทียมของขาและแขนทุกระดับ	กาย

อุปกรณ์เสริมของขา	แขน	และหลัง	รวมทั้งกายอุปกรณ์

ขั้นสูง	การทำาวิจัย	ตลอดจนการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์

จริง	(Internship)	และได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย

มหิดลในปีพุทธศักราช	2550	ผู้ที่มีบทบาทสำาคัญในการ

จัดทำาและพัฒนาหลักสูตรฯ	 จนได้รับการรับรองจาก											

องค์กรฯ	ในระดับ	1	 คือ	รองศาสตราจารย์	แพทย์หญิง	

กมลทิพย์	หาญผดุงกิจ	 สังกัดภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู		

ท้ังน้ี	 โรงเรียนฯ	 ยังได้ดำาเนินการจัดทำาหลักสูตรกาย																															

อุปกรณศาสตรบัณฑิต	(นานาชาติ)	ซึ่งมีเนื้อหาเช่นเดียว

กบัหลกัสตูรภาคปกต	ิสำาหรบันกัศกึษาจากประเทศเพือ่น

บ้านตามคำาร้องขอของมูลนิธินิปปอน	และได้รับอนุมัติ																																																																																												

จากสภามหาวิทยาลัยมหิดล	 ในเดือนเมษายน	 ปี

พุทธศักราช	2553	นอกจากนี้	 โรงเรียนฯ	ยังได้ร่วมมือ

กับ	Human	Study	e.V.	ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ไม่แสวงหา

กำาไร	ประเทศเยอรมน	ีในการจดัต้ังหลกัสตูรทางไกลแบบ

ผสมผสาน	และไดร้บัอนมุตัจิากสภามหาวทิยาลยัมหดิล																																																																																							

ในเดือนสิงหาคม	พุทธศักราช	2556	 รายละเอียดของ

รายวิชาปรากฏในรูปที่	1	

 2. ปัจจัยเกื้อหนุนทางการศึกษา

	 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล	(คณะฯ)	ได้

อนุมัติงบประมาณจากเงินรายได้ของคณะฯ	เป็นจำานวน	

50	 ล้านบาท	และมอบหมายให้งานสถาปัตยกรรมของ

คณะฯ	 เป็นผู้เขียนแบบเพื่อปรับปรุงอาคารภัตตาคาร

รูปที่ 1.	รายวิชาของหลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต	(นานาชาติ)	ปี	พ.ศ.	2553
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เจ้าพระยาเดิม	ชั้นที่	 1	และ	2	ที่ต้ังอยู่บนพื้นท่ี	 10	 ไร่	

ถนนอรุณอมรินทร์	 ให้เป็นอาคารถาวรของโรงเรียนฯ		

โดยมีบริษัท	ณัฐธน	จำากัด	เป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง	บริษัท														

แปลนคอนซัลแตนท	์เปน็ผูค้วบคมุงาน	ทำาการกอ่สรา้งใน

ชว่งเดอืนมถินุายน	ปพีทุธศักราช	2553	แลว้เสรจ็ในเดอืน

กรกฎาคม	ปพีทุธศกัราช	2555		มพีืน้ทีใ่ชส้อยรวม	3,000	

ตารางเมตร	ประกอบด้วย

	 •	สำานักงานโรงเรียนฯ	สำาหรับผู้บริหารและเจ้า

หน้าที่สนับสนุนจำานวน	20	คน	

	 •	ห้องทำางานของอาจารย์	6	ห้อง	ๆ	ละ	4	คน

	 •	หอ้งพกัสำาหรบันกัศกึษาจำานวน	20	คน		1	หอ้ง

	 •	ห้องบรรยายสำาหรับนักศึกษาจำานวน	36	คน	

1	ห้อง

	 •	ห้องรับรองครูต้นแบบ	1	ห้อง

	 •	ห้องตรวจประเมินผู้ป่วย	2	ห้อง

	 •	ห้องหล่อแบบสำาหรับผู้ป่วย	6	คน	1	ห้อง

	 •	ห้องแต่งปูนสำาหรับนักศึกษาจำานวน	36	คน		

1	ห้อง

	 •	หอ้งปฏิบัตกิารสำาหรบันกัศกึษาจำานวน	36	คน	

3	ห้อง

	 •	ห้องเครื่องจักรหนัก	10	เครื่อง	1	ห้อง

	 •	ห้องขึ้นรูปเรซิ่น	8	ชุด		1	ห้อง

	 •	ห้องขึ้นรูปพลาสติก	1	ห้อง	

	 •	ห้องลองเดิน	1	ห้อง

	 •	คลินิกหน่วยกายอุปกรณ์

	 ภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ	 โรงเรียนฯ	 ได้

รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	

สยามบรมราชกุมารี	 มาเป็นองค์ประธานในการเปิด														

โรงเรียนฯ	เมื่อวันที่	22	กันยายน	พุทธศักราช	2555	ตาม

รูปที่	2

		 สำาหรบัเครือ่งจกัรหนกั	รองคณบดฝีา่ยนโยบาย

และแผน	ของคณะฯ	คือ	รองศาสตราจารย์	แพทย์หญิง

อุบลรัตน์	 	 สันตวัตร	 ได้ดำาเนินการขอเงินอุดหนุนจาก

รฐับาล	เพือ่การผลติบณัฑติกายอปุกรณช์าวไทยซึง่ถอืเปน็

สาขาขาดแคลน	และไดร้บัอนุมัตเิงนิงบประมาณแผน่ดนิ

ปลีะ	14.5	ลา้นบาท	ตัง้แตป่งีบประมาณ	2553	เปน็ตน้มา		

โรงเรียนฯ	ได้ใช้เงินนี้สำาหรับจัดหาครุภัณฑ์และวัสดุเพ่ือ

การเรียนการสอน	ตลอดจนใช้เป็นค่าใช้สอยต่าง	ๆ	อาทิ	

ค่าตอบแทนครูต้นแบบ	 ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ	 ค่า

จดักจิกรรมพฒันาทกัษะชวีติและสงัคมสำาหรบันักศกึษา	

เปน็ตน้	สรปุการใชง้บประมาณแผน่ดนิช่วงปงีบประมาณ	

2553	ถึง	2557	เป็นตามตารางที่	1

	 ผู้ท่ีมบีทบาทสำาคัญในการดำาเนินการด้านปจัจยั

เกือ้หนนุทางการศกึษา	คอื	นายธนธชั	จรสัรุง่โอฬาร	ผูช้ว่ย

อาจารย์ของโรงเรียนฯ	

 3. การบริหารจัดการ

	 3.1	 การแยกหน่วยงานออกจากภาควิชา

เวชศาสตร์ฟื้นฟู	

	 ผู้อำานวยการโรงเรยีนฯ	ได้ชีแ้จงความจำาเปน็ใน

การเปน็หน่วยงานอสิระตามข้อแนะนำาของมลูนิธนิิปปอน

ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนรายใหญ่ของโรงเรียนฯ	 ต่อผู้แทนของ

คณะกรรมการบริหารคณะฯ	และได้รับการอนุมัติจาก

คณะฯ	ใหเ้ปน็หนว่ยงานอสิระทีข่ึน้ตรงตอ่คณบด	ีในเดอืน

สิงหาคม	พุทธศักราช	2553	ภายหลังจากการเป็นหน่วย

รปูที ่2.	สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา	สยามบรมราชกมุาร	ีเปน็

องคป์ระธานในการเปดิโรงเรยีนกายอปุกรณ	์	สรินิธร	วนัที	่22	

กันยายน	พ.ศ.	2555

ปีงบประมาณ 2553 2554 2555 2556 2557

ครุภัณฑ์	 14.5	 7.6	 6.8	 4.2	 2.1

วัสดุการสอน	 -	 -	 5.0	 3.2	 5.4

ค่าใช้จ่ายอื่น	 -	 6.9	 2.7	 7.1	 6.0

รวม	 14.5	 14.5	 14.5	 14.5	 13.5

ตารางที ่1.	สรปุการใชง้บประมาณแผน่ดนิชว่งปงีบประมาณ	

2553	ถึง	2557	(ล้านบาท)
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งานอสิระ	โรงเรียนฯ	มคีวามคลอ่งตวัขึน้มากในการดำาเนนิ

การ	ทำาให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

	 3.2		การแตง่ตัง้คณะกรรมการทีป่รกึษาตา่งชาติ

	 โรงเรียนฯ	 ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกาย

อุปกรณ์	 3	ท่าน	 เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาต่างชาติ	

ประกอบด้วย	

	 •	Dr.	Eiiji	Tazawa	ที่ปรึกษาพิเศษของมูลนิธิ

นิปปอน	ประเทศญี่ป่น	

	 •	Dr.Mary	Scott	 ชาวอังกฤษ	ผู้บริหารของ	

Cambodian	Trust	ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำาไรและ

มพีนัธกจิหลกัในการจดัตัง้โรงเรยีนฯ	กายอปุกรณใ์นภาค

พื้นเอเชีย	

	 •	Mr.Bengt	Sodenberge	ชาวสวีเดน	ซึ่งเป็น

ประธานขององค์กรฯ	

	 คณะกรรมการชุดนี้มีการประชุมทุก	 3	 เดือน	

ตั้งแต่ปีพุทธศักราช	2554	เพื่อติดตามผลการดำาเนินงาน

ของโรงเรียนฯ	และให้คำาแนะนำาที่เหมาะสม	 โดยมูลนิธิ

นิปปอนเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

	 3.3	การพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อขอการ

รับรองตามมาตรฐาน	ISO9001:2008	

	 เพ่ือให้การบริหารโรงเรียนฯ	 เป็นไปอย่างมี

คณุภาพตามมาตรฐานสากล	โรงเรยีนฯ	ไดด้ำาเนนิการเพือ่

ขอการรบัรองตามระบบการบรหิารจัดการตามมาตรฐาน	

ISO	9001:20084	 	ในเดือนตุลาคม	พุทธศักราช	2554	

จนถึงเดือนกันยายน	พุทธศักราช	2555			มีผลการดำาเนิน

การ	ดังนี้	

	 3.3.1	 ข้ันเตรียมการ	 (ตุลาคม	 -	 ธันวาคม	

พุทธศักราช	2554)	

	 ผู้อำานวยการโรงเรียนฯ	 ได้ลงนามยืนยัน

แสดงเจตจำานงในการของการรับรองในเดือนตุลาคม	

พุทธศักราช	2554	ต่อสำานักส่งเสริมและพัฒนาด้านการ

มาตรฐาน	สำานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	

(สมอ.)	และไดร้บับรษิทั	ควอลายนแ์มเนจเมน้ท	์จำากดั	เปน็

ทีป่รกึษา	มาใหค้ำาปรกึษาจำานวน	10	วนัทำาการ			ทีป่รกึษา

ไดส้ำารวจสถานภาพดา้นการบรหิารจดัการของโรงเรยีนฯ	

และได้ให้คำาแนะนำาในการปรับปรุงการบริหารจัดการให้

เป็นไปตามข้อกำาหนดของมาตรฐาน	ISO9001:2008

	 3.3.2	 ขั้นดำาเนินการ	 (มกราคม	 -	 มิถุนายน	

พุทธศักราช		2555)	

	 โรงเรยีนฯ	ไดแ้ตง่ตัง้ผูร้บัผดิชอบทีส่ำาคญัตอ่การ

ดำาเนินงานตามมาตรฐาน	ISO9001:2008	ดังนี้	

	 o	อาจารย์	วสกรณ์	เฉลิมพล			 	

	 			เป็น	ผู้จัดการคุณภาพ	

	 o	ผู้ช่วยอาจารย์	จุติมา	รัตนคช	 	

	 			เป็น	ผู้ช่วยผู้จัดการคุณภาพ	

	 o	นางสาวสุชีรา	วิบูลย์สุข	นักวิชาการศึกษา	

	 			เป็น	ผู้ประสานงานคุณภาพ	

	 o	นางสาวหงสรถ	กิง่ไมท้อง	นกัวชิาการศกึษา		

	 			เป็น	ผู้ควบคุมเอกสาร	

	 โรงเรียนฯ	 ได้ศึกษาความต้องการของคู่ความ

ร่วมมือ	และผู้รับผลงาน	ผลการศึกษาปรากฏในตารางที่	

2	และ	3

คู่ความร่วมมือ ความต้องการ

รัฐบาลไทย	 -	 รับนักศึกษาไทย	ชั้นปีละ	20-24	คน

มหาวิทยาลัยมหิดล	 -	 ร้อยละ	60	ของอาจารย์	ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอก

	 -	 	ต้องการเป็นเลิศด้านการศึกษา	บริการสุขภาพ	และวิจัย	

องค์กรวิชาชีพกายอุปกรณ์นานาชาติ	 -	 บัณฑิตกายอุปกรณ์ตามมาตรฐาน	ISPO	category	1

	 -	 ผู้สอนคนไทยที่มีความชำานาญทางคลินิกด้านกายอุปกรณ์	

มูลนิธินิปปอน	ประเทศญี่ปุ่น	 -	 หลักสูตรนานาชาติ	ระดับ	ISPO	category	1	

	 -	 หลักสูตรต่อเนื่องสำาหรับช่างระดับ	ISPO	category	2		

	 -	 รับนักศึกษาต่างชาติ	ชั้นปีละ	10-12	คน

ตารางที่ 2	ความต้องการของคู่ความร่วมมือ
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 ผูอ้ำานวยการโรงเรยีนฯ	ได้มอบหมายใหผู้้เกี่ยว

ข้องจัดทำาเอกสารคุณภาพเป็นลายลักษณ์อักษร	เพื่อให้

การดำาเนนิงานของทกุภาคสว่นเปน็ไปในรปูแบบเดยีวกนั

	 ผู้อำานวยการโรงเรียนฯ	ได้กำาหนดนโยบายและ

วัตถุประสงค์ของคุณภาพ		แผนการดำาเนินงาน	และตัวชี้

วดัความสำาเรจ็ของการดำาเนนิงาน	และชีแ้จง้ใหผู้เ้กีย่วขอ้ง

ทกุคนทราบ		วตัถปุระสงคข์องคณุภาพและตวัช้ีวดัความ

สำาเร็จของการดำาเนินงานแสดงในตารางที่	4

	 ผูอ้ำานวยการโรงเรยีนฯ	ไดจ้ดัการอบรมบคุลากร

ทุกคนให้เข้าใจระบบคุณภาพจำานวน	2	คร้ัง	และเร่ิมใช้

ระบบคุณภาพในวันที่	10	กุมภาพันธ์	พุทธศักราช	2555		

นอกจากนี	้โรงเรยีนฯ	ยงัไดม้อบหมายผูช้ว่ยอาจารย	์จตุมิา	

รัตนคช	ให้ไปรับการอบรมเรื่องการตรวจประเมินภายใน	

และกลับมาจัดการอบรมผู้ตรวจประเมินภายในของโรง

เรียนฯ	จำานวน	10	คน		โรงเรียนฯ	ได้ทำาการตรวจประเมิน

ภายในครั้งแรกในระหว่างวันที่	15	 เดือนมีนาคม	–	30	

เดอืนเมษายน	พทุธศักราช	2555	พบข้อบกพรอ่งของงาน

ต่าง	ๆ

	 ภายหลังการแก้ไขข้อบกพร่อง	 	 โรงเรียนฯ	 ได้

จัดการประชุมเพื่อทบทวนการบริหารจัดการในวันที่	 27	

มิถุนายน		พุทธศักราช	2555

	 3.3.3	ขั้นขอการรับรอง	(กรกฎาคม	-	กันยายน	

พุทธศักราช	2555)

	 โรงเรียนฯ	ได้จัดหาบริษัทผู้ให้การรับรอง	โดย

การติดต่อให้บริษัทผู้ให้การรับรองจำานวน	5	 	บริษัท	มา

นำาเสนอขอ้มลูใหค้ณะกรรมการโรงเรยีนฯ	พจิารณา	และ

ได้ตัดสินใจเลือกบริษัท	มูดี้	อินเตอร์เทค	จำากัด	เป็นผู้ให้

การรับรอง	 โรงเรียนฯ	 ได้ดำาเนินการยื่นเอกสารเพื่อขอ

การรับรอง		และรับการตรวจประเมินเบื้องต้นในวันที่	28	

เดือนมิถุนายน		พุทธศักราช	2555		ซึ่งได้รับคำาแนะนำาว่า

ให้โรงเรยีนฯ	ขอการรบัรองเฉพาะสว่นการศกึษาและการ

วิจัย	ไม่ควรครอบคลุมส่วนงานบริการ	เนื่องจากในขณะ

น้ันงานบริการคลินิกกายอุปกรณ์ยังอยู่ในสังกัดภาควิชา

เวชศาสตร์ฟื้นฟู	

	 ภายหลังการปรบัระบบตามคำาแนะนำาท่ีได้จาก

การตรวจประเมนิเบือ้งตน้	โรงเรยีนฯ	รบัการตรวจประเมนิ

ผู้รับผลงาน ความต้องการ

นักศึกษา	 -	 การสอนที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ	การสอบที่เป็นธรรม

	 -	 การดูแลเมื่อมีปัญหา	ปัจจัยเกื้อหนุนการศึกษา	สวัสดิการ

	 -	 จบการศึกษาใน	4	ปี	

	 -	 สอบผ่าน	ISPO	Qualifying	Examination

	 -	 เมื่อเรียนจบ	มีงานทำาหรือศึกษาต่อได้	

ผู้ปกครอง	 -	 นักกายฯ	ประดิษฐ์งานที่เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัย

	 -	 นักกายฯ	ได้รับการยอมรับเทียบเท่าแพทย์	

ผู้ป่วย	 -	 ได้รับกายอุปกรณ์ที่มีคุณภาพใช้งานได้ดีในเวลาที่เหมาะสม

ตารางที่ 3.	ความต้องการของผู้รับผลงาน

งาน วัตถุประสงค์ของคุณภาพ ตัวชี้วัด

  เดิม เป้า

การศึกษา	 เพิ่มจำานวนบัณฑิตกายอุปกรณ์ที่มีคุณภาพระดับ	ISPO	cat	1	 10	คน/ปี	 24	คน/ปี

วิจัย	 เพิ่มจำานวนงานวิจัยด้านกายอุปกรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาต	ิ 0	เรื่อง/	ปี	 2	เรื่อง/	ปี

การบริการ	 เพิ่มอัตราผู้ป่วยที่ได้รับการประเมิน	ออกแบบ	หล่อแบบและ	ลองสวมใส่		 ร้อยละ	20	 ร้อยละ	100

	 โดยนักกายอุปกรณ์	

ตารางที่ 4. วัตถุประสงค์ของคุณภาพของงานและตัวชี้วัดความสำาเร็จ
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จริงในวันท่ี	 3	กันยายน	พุทธศักราช	2555	ปรากฏว่า												

ผู้ตรวจประเมินไม่พบข้อบกพร่องใด	ๆ	 จึงให้การรับรอง

ด้านการออกแบบและพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน

กายอุปกรณ์ระดับปริญญาตรีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	

ตั้งแต่วันที่	 14	กันยายน	พุทธศักราช	2555	จนถึงวันท่ี	

13	กันยายน	พุทธศักราช	2558	ประกาศนียบัตรที่ได้รับ

แสดงในรูปที่	3		นับเป็นโรงเรียนกายอุปกรณ์ที่ได้รับการ

รับรองระดับ	ISPO	category	1	แห่งแรกของโลกที่ได้รับ

การรับรอง	ISO	9001:2008

 4. อาจารย์

	 ปัจจัยที่สำาคัญที่สุดของคุณภาพการศึกษาคือ							

ผู้สอน	เนือ่งจากวชิาชพีกายอปุกรณเ์ปน็วชิาชีพใหมท่ีไ่มม่ี

ผู้ทีช่ำานาญในประเทศไทย	โรงเรยีนฯ	จึงจัดหาผูเ้ชีย่วชาญ

จากต่างประเทศ	 โดยมูลนิธินิปปอนเป็นผู้สนับสนุนค่า

ใช้จ่ายเพิ่มเติมจากอัตราปกติ	ที่คณะฯ	จ่ายให้	 ในช่วง

ปีพุทธศักราช	2554	 ถึง	2556	 โรงเรียนฯ	 มีผู้เช่ียวชาญ

ต่างประเทศ	8	ท่าน	จากญี่ปุ่น	อเมริกา	แคนนาดา	และ

แทนซาเนีย

	 สำาหรบัผูส้อนชาวไทย	โรงเรยีนฯ	ไดร้บัศษิยเ์กา่

รุน่ที	่1	ถงึ	5	จำานวน	15	คน	เพือ่เตรยีมเป็นอาจารยท์ดแทน

อาจารยช์าวตา่งชาตใินอนาคต	ทัง้นี	้มลูนธินิปิปอนจะยตุิ

การสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำาหรับอาจารย์ต่างชาติในเดือน

พฤษภาคม	ปพีทุธศกัราช	2558		ดงันัน้	การพฒันาผูส้อน

ชาวไทยให้มีคุณภาพทั้งด้านประสบการณ์ทางคลินิก

และด้านการวิจัยจึงเป็นเร่ืองที่มีความสำาคัญอย่างย่ิงต่อ

อนาคตของโรงเรียนฯ	 	และต้องแสดงให้ผู้ประเมินจาก

องค์กรฯ	เห็นอย่างเป็นรูปธรรม	

	 ในส่ วนกา รพัฒนาผู้ ส อนชาว ไทยด้ าน

ประสบการณ์ทางคลินิก	 ก่อนปีพุทธศักราช	 2555																	

โรงเรียนฯ	ต้องส่งผู้สอนชาวไทยไปฝึกอบรมที่สถาบันอื่น

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	 โดยมูลนิธินิปปอนเป็น						

ผูส้นบัสนนุคา่ใชจ้า่ย	จนในเดอืนพฤษภาคม	พทุธศกัราช	

2555	 	ผู้บริหารของคณะฯ	ได้เห็นความสำาคัญของการ

ที่โรงเรียนฯ	ควรจะมีสถานที่ฝึกงานทางคลินิกสำาหรับ

อาจารย์และนักศึกษาเป็นของตนเอง	 จึงได้โอนย้ายงาน

คลนิกิกายอปุกรณจ์ากภาควชิาเวชศาสตรฟ์ืน้ฟใูหม้าอยู่

ภายใต้สังกัดโรงเรียนฯ	หลังจากนั้น	ผู้สอนชาวไทยจึงมี

รปูที ่3. ประกาศนียบตัรแสดงวา่โรงเรียนกายอปุกรณส์รินิธร	

การไดร้บัการรบัรองคณุภาพตามมาตรฐาน	ISO	9001	:	2008

โอกาสพัฒนาทักษะทางคลินิกอย่างเต็มที่ท่ีคลินิกหน่วย

กายอุปกรณ์ของโรงเรียนฯ	

	 กอ่นปพีทุธศกัราช	2553	ผูส้อนชาวไทยจำานวน		

5	คน	 ได้ศึกษาต่อระดับปริญญาโทในสาขาต่าง	ๆ	 ใน

ประเทศ	 เป็นการศึกษาภาคพิเศษ	 (นอกเวลาราชการ)	

ซึ่งใช้เวลา	2	ถึง	4	ปี	กว่าจะสำาเร็จการศึกษา	ดังนั้น	เพื่อ

ให้การพัฒนาผู้สอนชาวไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	

โรงเรียนฯ	ได้จัดทำาแผนพัฒนาผู้สอนคนไทยท้ัง	15	คน	

ในการศกึษาตอ่ระดบัปรญิญาโทและปรญิญาเอกในชว่ง

ปีพุทธศักราช	2553	ถึงปีพุทธศักราช	2568		โดยกำาหนด

นโยบายใหผู้ส้อนชาวไทยลาศกึษาเตม็เวลา	ปลีะไมเ่กนิ	4	

คน	และกำาหนดใหใ้ชเ้วลาการศกึษา	1	ป	ีสำาหรบัปรญิญา

โท	และ	ไม่เกิน	4	ปี	สำาหรับปริญญาเอก	คณะฯ	เป็นผู้รับ

ผิดชอบค่าใชจ้า่ยสำาหรบัการศึกษาระดับปรญิญาโทและ

ปริญญาเอก	

	 อน่ึง	คณะฯ	ไดอ้นมุตัอิตัรากำาลงั	8	ตำาแหนง่	เพือ่

ทดแทนอาจารย์ชาวต่างชาติ	ในช่วงปีงบประมาณ	2555	

ถึง	 2557	 	 โรงเรียนฯ	จึงต้องจัดทำาแผนพัฒนานักกาย

อุปกรณ์ใหม่เหล่าน้ีให้พร้อมท่ีจะเป็นอาจารย์ในอนาคต

อีกด้วย

	 5.	การจดัสอบตามมาตรฐานขององค์กรฯ	(ISPO	

Qualifying	Examination)	
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	 โรงเรียนฯ	 ได้จัดสอบ	 ISPO	 Qualifying	

Examination	ครัง้แรกในเดอืนมนีาคม	พทุธศกัราช	2553	

โดยแบ่งการสอบเป็น	3	ส่วน	คือ

	 5.1	การนำาเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา	

	 กำาหนดใหน้กัศกึษาทกุคนนำาเสนองานวจิยัของ

ตนในเวลา	30	นาที	กรรมการจะพิจารณาให้คะแนนท้ัง

เนื้อหา	และวิธีการนำาเสนอ	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	20

	 5.2	การสอบความรูแ้ละทกัษะดา้นกายอปุกรณ์

เทียม	

	 โดยใช้ระบบ	Objective	Structured	Clinical	

Examination	 (OSCE)	แบ่งเป็นการทดสอบทักษะการ

ประเมินผู้ป่วย	การหล่อแบบ	การแต่งแบบ	และการลอง

สวมใส่	ภายในเวลาที่กำาหนด	 ซ่ึงทักษะเหล่านี้จะเป็น

หน้าท่ีหลักของนักกายอุปกรณ์ที่ต้องปฏิบัติงานจริงใน

คลินิกเมื่อจบการศึกษา	มีสัดส่วนร้อยละ	40

	 5.3	การสอบความรูแ้ละทกัษะดา้นกายอปุกรณ์

เสริม	

	 มรีะบบการจดัสอบเหมอืนกบักายอุปกรณ์เทยีม	

โดยจะมุง่เนน้การออกแบบและผลติกายอุปกรณที์เ่หมาะ

สมกบัผูป้ว่ยแตล่ะราย	รวมทัง้มสีถานการณส์มมตเิพือ่ให้

นักศึกษาได้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าท่ีอาจเกิดขึ้นจริงใน

คลินิก	โดยมีสัดส่วนร้อยละ	40

	 ผู้ เข้าสอบทุกคนจะถูกประเมินด้วยเกณฑ์

เดียวกัน	และมีการเตรียมคำาถามตัวอย่างเพื่อใช้ในการ

สอบ	เพือ่มาตราฐานและความยตุธิรรมในการสอบ		ทัง้นี	้

ผู้เข้าสอบต้องได้คะแนนรวมมากกว่าร้อยละ	60	จึงจะ

ถือว่าสอบผ่าน

	 ผูที้ม่สีทิธิเ์ขา้สอบตอ้งสำาเร็จการศกึษาหลกัสตูร

กายอุปกรณศาสตรบัณฑิต		ซึ่งสามารถสอบได้ทันทีหลัง

สำาเรจ็การศกึษา		สว่นผูท้ีส่ำาเรจ็การศกึษาหลกัสูตรวทิยา

ศาสตรบัณฑิต	สาขากายอุปกรณ์	ซึ่งเป็นบัณฑิตที่สำาเร็จ

การศึกษาจากโรงเรียนฯ	ในหลักสูตรเดิม	 รุ่นที่	 1	 ถึง	4		

ตอ้งมปีระสบการณท์างคลนิกิอยา่งนอ้ย	1	ป	ีจงึจะมสีทิธิ์

เข้าสอบ	โรงเรียนฯ	ไม่ได้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากบัณฑิต

เนื่องจากมูลนิธินิปปอน	เป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

	 ผลการสอบ	ISPO	Qualifying	Examination	ใน

ช่วงปีพุทธศักราช	2553-	2557	แสดงในรูปที่	4

 6. ผลการตรวจประเมินจากองค์กรฯ 

	 ในช่วงปีพุทธศักราช	2552	ถึง	2556	โรงเรียนฯ	

ไดร้บัการตรวจประเมนิจากองคก์รฯ	จำานวน	4	ครัง้	ผูต้รวจ

ประเมิน	คือ	Mr.Dan	Blocka	อดีตประธานองค์กรฯ	ชาว

แคนาดา	และ	Mr.Carson	Harte	ผู้เชี่ยวชาญด้านกาย

อุปกรณ์และประธานองค์กร	Cambodian	Trust	 ชาว

อังกฤษ	ผลสรุปของการตรวจประเมินแต่ละครั้งแสดงใน

ตารางที่	5		

	 การตรวจประเมินในปีพุทธศักราช	2556	 โรง

เรียนฯ	ได้รับการรับรองระดับสูงสุด	อย่างสมบูรณ์	 (Full	

Accreditation)	 เป็นเวลา	 5	 ปี	 ตั้งแต่เดือนมีนาคม	

พุทธศักราช	2556	ถึงเดือนมีนาคม	พุทธศักราช	2561	

ประกาศนียบัตรการรับรอง	 ISPO	category	1	แสดงใน

รูปที่	5

	 ปัจจุบัน	องค์กรฯ	ได้ให้การรับรองสถาบันการ

ศึกษาด้านกายอุปกรณ์ในระดับ	 ISPO	category	1	 ท้ัง

สิ้น	15	สถาบันทั่วโลก3	รายนามของสถาบันท่ีได้รับการ

รับรองดังกล่าวปรากฏในตารางที่	6

รูปที่ 4.		ผลการสอบ	ISPO	Qualifying	Examination	ในช่วง

ปีพุทธศักราช	2553-	2557

รปูที ่5. ประกาศนียบตัรการรบัรอง	ISPO	category	1	สำาหรบั

โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร
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วิจารณ์

	 โรงเรียนฯ	ใช้เวลา	4	 ปี	 ระหว่างปีพุทธศักราช	

2549	 ถึง	 2552	 ในการเตรียมตัวเพื่อขอการรับรอง

คณุภาพจากองคก์รฯ		จนไดร้บัการรบัรองในระดบั	1	ในปี

พทุธศกัราช	2552	จดุประสงคส์ำาคญัของการขอการรบัรอง	

เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพของบัณฑิตกายอุปกรณ์ซึ่งเป็น

วิชาชีพใหม่สำาหรับประเทศไทย	ที่มีความรู้ความชำานาญ

ในการดูแลรักษาผู้ที่มีความผิดปกติทางการเคลื่อนไหว

ให้ได้รับกายอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับพยาธิสภาพและการ

ดำารงชีวิตของผู้ป่วยแต่ละราย	และเพื่อให้สอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและ

มหาวิทยาลัยมหิดลที่ต้องการเป็นเลิศในระดับสากล

	 อย่างไรก็ตาม	การรับรองท่ีได้ในปีพุทธศักราช	

2552	เปน็การรบัรองแบบ	1	ป	ีและมเีงือ่นไขทีต่อ้งจดัการ

ถงึ	11	ขอ้		โรงเรยีนฯ	จงึตอ้งดำาเนนิการต่อมาอกี	4	ป	ีกว่า

จะได้รับการรับรองอย่างสมบูรณ์โดยไม่มีเงื่อนไข	ปัจจัย

แห่งความสำาเร็จนี้เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของหลาย

ฝ่ายด้วยกัน	

	 ปัจจัยท่ีสำาคัญท่ีสุดคือ	 ผู้บริหารของคณะ

แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	 ท่ีเห็นความสำาคัญของ

วิชาชีพกายอุปกรณ์	 ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณ

สำาหรับการปรับปรุงอาคาร	และค่าใช้จ่ายในการศึกษา

ต่อระดับปริญญาโทและเอกของผู้สอนชาวไทย	รวมท้ัง

การสนับสนุนในการปรับโครงสร้างองค์กรให้เป็นอิสระ		

การอนุมัติตำาแหน่งใหม่เพิ่มเติม	ตลอดจนการโอนงาน

ประเทศ สถาบัน

ออสเตรเลีย	 1.La	Trobe	University,	National	Centre	for	Prosthetics	and	Orthotics	(NCPO)	

เอลซาวาดอร์	 2.University	Don	Bosco	(UDB)	

ฝร่งเศส	 3.Institut	Supérieur	Technologique	Montplaisir	(ISTM)	

เยอรมนี	 4.	Bundesfachschule	für	Orthopädie-Technik	(BUFA)	

	 5.	Kerschensteiner	Schulzentrum,	Staedtische	Meisterschule	fur	Orthopaedietechnik	Muenchen	

จีน	 6.The	Hong	Kong	Polytechnic	University	

	 7.School	of	Biomedical	Engineering	of	Capital	Medical	University	in	Beijing	

	 8.West	China	Medical	School	of	Sichuan	University	in	Chengdu	

อังกฤษ	 9.National	Centre	for	Prosthetics	and	Orthotics,	University	of	Strathclyde	(NCPO)	

ไทย	 10.Sirindhorn	School	of	Prosthetics	and	Orthotics,	Faculty	of	Medicine,	Siriraj	Hospital,	Mahidol	University	(SSPO)

แทนซาเนีย	 11.Tumaini	University,	Kilimanjaro	Christian	Medical	College	

สหรัฐอเมริกา	 12.National	Commission	on	Orthotic	and	Prosthetic	Education	(NCOPE)	

เนเธอร์แลนด์	 13.Fontys	Paramedische	Hogeschool,	Eindhoven	

เบลเยี่ยม	 14.Katholieke	Hogeschool	Kempen	

ญี่ปุ่น	 15.Kobe	College	of	Medical	Welfare

ตารางที่ 6.	รายนามของสถาบันการศึกษาและประเทศที่ได้รับการรับรอง	ISPO	category	1

ประเด็น ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2556

1. หลักสูตร	 เป็นไปตามข้อกำาหนด	 หลักสูตรนานาชาติ	 หลักสูตรต่อเนื่อง	 หลักสูตรทางไกล

2. ปัจจัยเกื้อหนุน	 ไม่มีอาคารถาวร	 อาคารเริ่มสร้าง	 ใช้อาคารบางส่วน	 เสร็จสมบูรณ์

3. การบริหาร	 ภายใต้ภ.วฟ	 หน่วยงานอิสระ	 เริ่ม	ISO	9001	 ได้รับการรับรอง

4. อาจารย	์ อจ	ต่างชาติ	5	คน	 อจ	ต่างชาติ	3	คน	 อจ	ต่างชาติ	6	คน	 อจ	ต่างชาติ	8	คน

	 ผู้สอนไทย	11	คน	 ผู้สอนไทย	11	คน	 ผู้สอนไทย	15	คน	 ผู้สอนไทย	15	คน

5. การสอบ ISPO qualify	 ยังไม่สำาเร็จการศึกษา	 ร้อยละ	82.6	 ร้อยละ	91.7	 ร้อยละ	100

ผลการประเมิน	 รับรอง	1	ปี	 รับรอง	1	ปี	 รับรอง	2	ปี	 รับรอง	5	ปี

	 เงื่อนไข	11	ข้อ	 เงื่อนไข	8	ข้อ	 เงื่อนไข	5	ข้อ	 ไม่มีเงื่อนไข	

ตารางที่ 5.	ผลการตรวจประเมินจากองค์กรวิชาชีพกายอุปกรณ์นานาชาติ	ช่วงปีพุทธศักราช	2552	ถึง	2556

ภ.วฟ	คือ	ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู



เวชบันทึกศิริราช บทความทั่วไป

มกราคม-มิถุนายน 2557, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1

45

บรกิารคลนิกิกายอปุกรณ์มาอยูใ่นสงักดัของโรงเรยีนฯ	ซ่ึง

นบัเปน็จดุเปลีย่นทีส่ำาคญัของโรงเรยีนฯ	ทีจ่ะมีงานบรกิาร

เปน็ฐานท่ีสำาคญัของการเรยีนการสอน		การพฒันาทกัษะ

ทางคลินิกของผู้สอนชาวไทย	และการวิจัยของโรงเรียนฯ	

	 ปัจจัยสำาคัญประการต่อมา	คือ	การได้รับเงิน

สนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากรัฐบาลไทยสำาหรับหลักสูตร

ภาคปกติ	ทำาให้โรงเรียนฯ	มีความคล่องตัวในการจัดหา

เครื่องจักร	วัสดุ	 อุปกรณ์การเรียนการสอน	รวมทั้งการ

ดำาเนินกิจกรรมพิเศษต่าง	ๆ	สำาหรับนักศึกษาชาวไทย	

และการสนับสนุนจากมูลนิธินิปปอน	ประเทศญ่ีปุ่น	ซึ่ง

โรงเรียนฯ	ได้รับเงินทุนจากมูลนิธินิปปอนปีละ	20	ถึง	30	

ล้านบาท	สำาหรับค่าใช้จ่ายอาจารย์ชาวต่างชาติ	ค่าเล่า

เรยีนและค่าใชจ้า่ยของนกัศกึษาตา่งชาต	ิตลอดจนคา่ใช้

จา่ยสำาหรบัการพฒันาผูส้อนชาวไทยในการประชมุ	อบรม	

และเพิม่พนูทกัษะในตา่งประเทศ	รวมทัง้คา่ใชจ้า่ยในการ

เชิญผู้ตรวจประเมินจากต่างประเทศ		

	 คำาแนะนำาจากคณะกรรมการท่ีปรกึษาชาวตา่ง

ประเทศ	กเ็ป็นอีกปัจจยัหนึง่ทีช่ว่ยใหโ้รงเรยีนฯ	มแีนวทาง

ในการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ	

	 ปจัจยัท่ีสำาคญัประการสดุท้าย	คอื	บคุลากรของ

โรงเรียนฯ	ทุกคน	ที่ร่วมแรงร่วมใจกันอย่างเต็มที่ในการ

ดำาเนินการพฒันาโรงเรยีนฯ	ตามนโยบายทีก่ำาหนด	ถงึแม้

โรงเรยีนฯ	เปน็หนว่ยงานใหม	่บคุลากรทีป่ฏบิตังิานมอีายุ

การทำางานเฉลี่ย	5	ปี	แต่ทุกคนก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจ	มี																																																																																																		

เป้าหมายเดียวกัน	 	 รู้ถึงจุดอ่อนและจุดแข็งของตนเอง	

อย่างดี	พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่	ๆ	พร้อมรับการเปลี่ยน	

แปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว	 	 ร่วมกันฟันฝ่า

ปัญหาและอุปสรรคต่าง	ๆ	อย่างไม่ย่อท้อ	ด้วยความรัก

ในโรงเรียนฯ	จนเป็นที่ประทับใจของผู้ที่มาตรวจประเมิน

ทั้งจากองค์กรฯ	และหน่วยงานผู้ให้การรับรองมาตรฐาน	

ISO	9001:2008
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	 การได้รับการรับรอง	 ISPO	category	1	อย่าง

สมบรูณเ์ปน็ประเด็นสำาคญัทีท่ำาใหโ้รงเรยีนฯ	ไดร้บัชือ่เสยีง

และความเชือ่มัน่จากนานาประเทศ	ถงึแมม้ลูนธินิปิปอน

จะยตุกิารสนบัสนนุคา่ใช้จา่ยสำาหรบัอาจารยช์าวต่างชาติ

ในปีพุทธศักราช	2558	แต่ทางมูลนิธิก็ยังคงสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายสำาหรับนักศึกษาต่างชาติจากประเทศในแถบ

เอเชียให้มาศึกษาที่โรงเรียนฯ		เนื่องจากเป็นสถาบันการ

ศึกษาด้านกายอุปกรณ์แห่งเดียวในเอเชียอาคเนย์ที่ได้

รับการรับรอง	ISPO	category	1		ในขณะที่โรงเรียนกาย

อุปกรณ์ในประเทศเพ่ือนบ้าน	อาทิ	 กัมพูชา	 เวียดนาม	

ศรีลังกา	ปากีสถาน	 	และอินโดนีเชีย	 	 เป็นระดับ	 ISPO	

category	2		แต่ในอนาคตอันใกล้	โรงเรียนกายอุปกรณ์

ในประเทศฟิลิปปินส์กำาลังจะได้รับการรับรองเป็น	 ISPO	

category	1	ดังนั้น	เพื่อการรักษาความเป็นผู้นำาด้านการ

ศกึษากายอปุกรณใ์นภมูภิาคนี	้โรงเรยีนฯ	จงึมแีผนทีจ่ะจดั

ตั้งหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	สาขากายอุปกรณ์	

(นานาชาติ)	ซึ่งจะเป็นหลักสูตรแรกของประเทศไทยและ

เอเชียอาคเนย์	 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีทักษะ	ความรู้	

ความสามารถด้านกายอุปกรณ์ขั้นสูง		สามารถถ่ายทอด

ความรู	้และคดิคน้องคค์วามรูใ้หมด่า้นกายอปุกรณ	์	รวม

ทั้งสามารถยกระดับงานบริการกายอุปกรณ์ให้เป็นที่

ยอมรับในระดับสากล


