
 

 

 

สำ�นักง�น	 14	ถนนอรุณอมรินทร์	แขวงอรุณอมรินทร์	เขตบ�งกอกน้อย	กรุงเทพมห�นคร		 	
	 	 	 10700 
หม�ยเลขโทรศัพท์	 0	2419	3431-35 
หม�ยเลขโทรส�ร	 0	2433	2129

Office		 	 14	Arunamarin	Road,	Arunamarin,	Bangkoknoi,	Bangkok,	10700 
Tel.		 	 66	2419	3431-35 
Fax.	 	 66	2433	2129 
Website http://www.sspo.ac.th

1.	 แผนที่กลยุทธ์	 1.	 Strategic	Map
โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร

Sirindhorn School of 
Prosthetics	and	Orthotics

สถาบันทางกายอุปกรณ์ของแผ่นดิน 
มุ่งสู่ความเป็นเลิศระดับสากล

สืบสานพระราชปณิธาน

I. ความเป็นเลิศด้านการศึกษา

IV. องค์กรที่มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล

V. การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์และองค์กรแห่งการเรียนรู้

VI. การสื่อสารองค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคม

1.1	พัฒน�ผู้สอนก�ยอุปกรณ์ไทย
ให้มีคว�มเชี่ยวช�ญ

4.1	บริห�รกองทุน 
ก�ยอุปกรณ์เพื่อผู้พิก�ร

5.1	ปลูกฝัง 
วัฒนธรรมศิริร�ช

6.1	ปลูกฝังจิตสำ�นึกคว�มรับผิดชอบต่อสังคม	 
(CSR)	ในกระบวนง�น

6.1	สร้�งและส่งเสริมก�รสื่อส�รองค์กร

4.3	เพิ่มประสิทธิภ�พ
SSPO	stock

5.3	เสริมสร้�งคว�มสุขในที่ 
ทำ�ง�นและคว�มผูกพันองค์กร

4.2	ตรวจสอบภ�ยใน 
ที่มีประสิทธิภ�พ

5.2	ปรับเปลี่ยนระบบบุคล�กร
และเป็นระบบเชิงรุก

4.4	ธำ�รงรักษ�ม�ตรฐ�น
ISO	9001:2008

5.4	เสริมสร้�งองค์กร
แห่งก�รเรียนรู้	

1.2	ธำ�รงรักษ�ม�ตรฐ�นก�รศึกษ�
ISPO	cat	1

1.3	พัฒน�เครือข่�ย
ผู้ร่วมวิจัย 

เพื่อก�รศึกษ�

2.3	บริห�ร 
ก�รประชุมระดับ
น�น�ช�ติ

1.4	ธำ�รงรักษ�
เครือข่�ยกับสถ�บัน
น�น�ช�ติเพื่อ 
ก�รศึกษ�

2.4	จัดตั้งระบบ 
บริห�รง�นวิจัย 
และนวัตกรรม

3.3	จัดบริก�รโดยยึดผู้ป่วย 
เป็นศูนย์กล�งและสร้�งบรรย�ก�ศ 

ที่อบอุ่น

III. ความเป็นเลิศด้านบริการ 
ทางการแพทย์

3.1	พัฒน�บริก�รด้�นก�ยอุปกรณ์
ให้เป็นเลิศระดับส�กล

3.2	พัฒน�เครือข่�ย 
ด้�นบริก�รก�ยอุปกรณ์

ได้รับการยอมรับและความเชื่อมั่นจากสังคม

วัฒ
นธ

รร
มศ

ิริร
าช

องค์กรแห่งสุขภาวะ

II. ความเป็นเลิศด้านวิจัย 
และวิชาการ

2.1	ส่งเสริมง�นวิจัยมุ่งเป้�
แบบสหส�ข�วิช�

2.2	เพิ่มง�นวิจัยต่อยอดง�นวิจัย 
พื้นฐ�นสู่ง�นก�รศึกษ�และประยุกต์ใช้ 

สู่นโยบ�ยง�นคลินิก
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จดหมายเหตุรายวันศิริราช

2.	 ผลง�นด้�นก�รศึกษ�	

 • หลักสูตรก่อนปริญญา 

  โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร	มีความมุ่งหมายในการเป็นโรงเรียนกายอุปกรณ์ที่เป็นเลิศในระดับ 
สากล	 ในด้านการศึกษา	 มุ่งเน้นการผลิตนักกายอุปกรณ์ที่มีคุณภาพและคุณธรรมตามมาตรฐานสากล	
(ISPO	Category	I	Recognition)	โดยมีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2545	จนถึง
ปัจจุบัน	 ในปีการศึกษา	 2555	 โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธรเปิดท�าการสอนในหลักสูตรกายอุปกรณ- 
ศาสตรบัณฑิต	ดังนี้	

2.	 Performance	on	Education

 • Undergraduate program

  Sirindhorn School of Pros-
thetics	and	Orthotics	(SSPO)	was	
established	in	2002.	Our	mission	is	
to	be	a	school	known	internation-
ally for its excellence in producing 
compassionate, professional pros-
thetists/orthotists	with	a	Bachelor	
of prosthetics and orthotics degree 
at	an	 internationally-recognized	
level	 (ISPO	 category	 I).	 In	 aca-
demic	year	2012,	SSPO	is	offering	
different prosthetic and orthotic 
program	as	follows;

 The total number of students 
in	academic	year	2012	is	92;	62	
Thai	and	30	international	students	
from	Cambodia,	Vietnam,	Philip-
pines,	Nepal,	Pakistan,	Sri	Lanka,	
and	Japan.

	 Currently,	there	are	8	expatriate	
lecturers	and	15	Thai	lecturers/
assistant lecturers to teach the 
curriculum	which	includes	theory	
and	practice.	SSPO	has	produced	
71	graduates	from	7	batches.	The	
graduates	from	SSPO	are	able	to	
take	 the	prosthetics	and	ortho-
tics national license examination 
and	the	Qualifying	examination	in	
Category I level of International 
Society	for	Prosthetics	and	Ortho-
tics,	which	is	the	highest	level	of	

บรรยากาศการเรียนการสอนในหลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต

1.	 หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต	 20	-	24 
	 Bachelor	in	Prosthetics	and	Orthotics	(Domestic	program)

2.	 หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต	(นานาชาติ)	 10 
	 Bachelor	in	Prosthetics	and	Orthotics	(International	program)

3.	 หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต	(ต่อเนื่อง)	 4	-	5 
	 Bachelor	in	Prosthetics	and	Orthotics	(Upgrading	-	Domestic	program)

4.	 หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต	(ต่อเนื่อง-นานาชาติ)	 10 
	 Bachelor	in	Prosthetics	and	Orthotics	(Upgrading	-	International	program)

	 หลักสูตร		 จำ�นวนนักศึกษ�/ปี
 curricula No. of students/year

	 	 โดยในปีการศึกษานี้	มีนักศึกษาในหลักสูตรทั้งหมด	92	คน	เป็นชาวไทย	62	คน	ชาวต่างชาติ	
30	คน	จากประเทศกัมพูชา	เวียดนาม	ฟิลิปปินส์	เนปาล	ปากีสถาน	ศรีลังกา	และญี่ปุ ่น

	 	 ในด้านการเรียนการสอน	 เน้นการเรียนด้านทฤษฎีควบคู ่ไปกับด้านปฏิบัติ	 และมีการฝึก
ปฏิบัติงานจริง	โดยมีอาจารย์ผู ้สอนด้านกายอุปกรณ์ชาวต่างชาติ	8	คน	ชาวไทย	15	คน	โรงเรียนกาย
อุปกรณ์สิรินธรผลิตบัณฑิตไปแล้ว	7	รุ ่น	จ�านวน	71	คน	บัณฑิตสาขากายอุปกรณ์	 ได้รับการยอมรับ

 ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	ทรงปาฐกถาพระราชทาน
เรื่อง	ต้นก�าเนิดของเซลล์มะเร็ง:	Oncogenesis	ตอนที่	1	และ	ตอนที่	2	แก่นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่	3	ณ	ห้อง
บรรยายอวย	เกตุสิงห์	อาคารศรีสวรินทิรา	ชั้น	328 และ 30 สิงหาคม 2555
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จากรฐับาลให้เป็นผูม้สีทิธิใ์นการประกอบ
โรคศิลปะสาขากายอุปกรณ์	 รวมทั้ง 
ได้รับการรับรองจากองค์กรกายอุปกรณ์
นานาชาติ	 ในระดับสูงสุด	 ตั้งแต่	 พ.ศ.	
2552	เป็นต้นมา	นับเป็นหลักสูตรแรก
และหลักสูตรเดียวในเอเชียอาคเนย์ 
ที่ได้รับการรับรองนี้

	 	 อนึ่ ง 	 สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 เสด็จ
พระราชด�าเนินทรงเปิด	“โรงเรียนกาย
อุปกรณ์สิรินธร”	ในวันที่	22	กันยายน	
พ.ศ.	2555	เวลา	13.30	น.	ซึ่งนับเป็น
พระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

3.	 ผลง�นด้�นก�รบรกิ�รวชิ�ก�ร	
(บริก�รผู้ป่วย)	

	 3.1	 การรับเชิญเป็นวิทยากร	

professional	certification	in	this	profession.	SSPO	is	the	only	school	in	South	East	Asia	
to be qualified at this level. 

	 On	 22nd	 September	 2012,	 Her	 Royal	 Highness	 Princess	 Maha	 Chakri	 Sirindhorn	
graciously	presided	over	the	Grand	Opening	Ceremony	of	SSPO.

3.	 Performance	on	Academic	Service

 3.1	 Invited	speaker

ระดับประเทศ	(ครั้ง)	 0	 3	 2 
National	conference	(times)

ระดับนานาชาติ	(ครั้ง)	 5	 2	 5 
International	conference	(times)

	 	 2553	 2554	 2555
	 	 2010	 2011	 2012

	 3.2	 การจัดประชุม/สัมมนาของ
ภาควิชา	

	 	 •	 ประชุ มวิ ช าการระดับ
ประเทศ	 2	 ครั้ง	 ได้แก่	 Biomechan-
ics	workshop	1	และ	2	

	 	 •	 ประชุมวิชาการบริการ
ประชาชน	4	ครั้ง	

	 	 •	 ประชุ มวิ ช าการระดับ
นานาชาติ	2	ครั้ง	

	 3.2	 Organized	Meeting	and	Conference

	 	 •	 National	conference	2	times

	 	 •	 Public	conference	4	times

	 	 •	 International	conference	2	times

	 3.3	 OPD	visit/IPD	visit

	 	 SSPO	 provides	 prosthetic	 and	 orthotic	 service	 under	 the	 Department	 of	
Rehabilitation	Medicine.	On	1st	October	2012,	the	prosthetic	and	orthotic	clinic	was	
relocated	to	SSPO	with	the	aim	of	being	an	excellent	prosthetic	and	orthotic	service	

 Professor Dr HRH Princess Chulabhorn Walailak	gave	a	lecture	on	Oncogenesis	Part	1	and	
Part	2	to	the	third	year	medical	students	at	Ouay	Ketusingh	lecture	room,	3rd	floor	of	Srisavarindira	
building.28 and 30 August 2012
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	 3.3	 OPD	visit	/	IPD	visit	

	 	 ทางโรงเรียนกายอุปกรณ์	ให้การบริการแก่ผู ้ป่วยร่วมกับภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู	และได้รับ
โอนคลินิกกายอุปกรณ์	จากภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู	มาเมื่อวันที่	1	ตุลาคม	2555	โดยตั้งเป้าหมายว่า
คลินิกกายอุปกรณ์ของโรงเรียนฯ	จะเป็นต้นแบบการให้บริการผลิตกายอุปกรณ์	เป็นศูนย์การฝึกอบรม
นักกายอุปกรณ์เฉพาะทาง	และเป็นแหล่งการศึกษาวิจัยด้านกายอุปกรณ์ที่โดดเด่นของประเทศและของ
ภูมิภาค

4.	 ผลง�นด้�นก�รวิจัยที่ได้รับก�รตีพิมพ์	

	 •	 มีผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ	1	ครั้ง

5.	 ผลง�นด้�นนวัตกรรม/โครงก�ร/ร�งวัล	

	 ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพด้านการเรียนการสอนและการวิจัยให้ด�าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิผล
และประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน	โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธรได้รับการรับรองระบบการออกแบบ	พัฒนา	
และบริหารการศึกษาหลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต	รวมทั้งการบริหารการวิจัย	ตามระบบมาตรฐาน
สากล	 ISO	 9001:2008	 จากบริษัท	 Intertek	Moody	 International	 เมื่อวันที่	 3	 กันยายน	 2555	 
นับว่าเป็นโรงเรียนกายอุปกรณ์เพียงแห่งเดียวในโลกที่ได้รับการรับรองมาตรฐานนี้

	 นอกจากนี้	 ทางโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธรได้วางแผนโครงการจัดระบบการบริหารคุณภาพ 
ด้านการบริการ	ตามระบบมาตรฐาน	ISO	9001:2008	อีกด้วย

provider, a center for prosthetic 
and orthotic training, and a center 
for research in the prosthetics and 
orthotics field.

4.	 Performance	on	Research	
(Publications)

 •	 International	Publications	
1	time

5.	 Performance	on	Innovation/
Project/Rewards

งานประชุมวิชาการที่จัดโดยโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร

	 In	October	2012,	SSPO	imple-
mented	the	ISO	system	in	order	
to	accomplish	and	maintain	high-
quality academic standards of 
education and research through 
the use of a quality management 
system	and	obtained	ISO	9001:2008	
certification	from	Intertek	Moody	
International	 on	 September,	 3rd 
2012,	which	is	the	only	prosthetic	
and orthotic school certified by 
ISO	9001:2008.	SSPO	also	plans	
to	 achieve	 the	 ISO	 9001:2008	
certification for the service sec-
tion in the coming year.
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