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ตอนที่ 1 บทนา
ก. หลักสู ตร
ชื่อภาษาไทย

หลักสู ตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอดเพื่อประกาศนียบัตรสาขาศัลยกรรม
กระดูกเท้าและข้อเท้า

ชื่อภาษาอังกฤษ Fellowship Training for Certificate in Orthopaedic Foot and Ankle Surgery
ชื่อประกาศนียบัตรภาษาไทย

ประกาศนียบัตรสาขาศัลยกรรมกระดูกเท้าและข้อเท้า

ชื่อประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษ Certificate, In Orthopaedic Foot and Ankle Surgery
ข. หลักการ และความมุ่งหมายของหลักสู ตร
หลักการและเหตุผล
โรคข้อเสื่ อมในเท้าและข้อเท้า โรคติดเชื้ อของกระดูกข้อเท้า, โรคความผิดปกติของกระดูกเท้า
ตั้งแต่กาเนิด เนื้องอกของกระดูกบริ เวณเท้า รวมทั้งการบาดเจ็บของกระดูกบริ เวณเท้าและข้อเท้าจาก
อุบตั ิเหตุต่าง ๆ ก่อให้เกิดปั ญหาแก่ผปู ้ ่ วยเป็ นอย่างมาก การผ่าตัดเพื่อป้ องกันและแก้ไขพยาธิ สภาพ
ดังกล่าว สามารถลดอัตราการเกิดภยันตรายต่อผูป้ ่ วยที่มากขึ้นได้
การฝึ กอบรมแพทย์ให้มีความรู้ในการดูแลผูป้ ่ วยโรคกระดูกทางเท้าและข้อเท้าจะช่วยให้การ
ดูแลผูป้ ่ วยในองค์รวมมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
ความมุ่งหมายของหลักสู ตร เมื่อผ่านการฝึ กอบรมผูร้ ับการฝึ กอบรมสามารถ
1. ให้การดูแลรักษาผูป้ ่ วยที่มีปัญหาที่ซบั ซ้อนเกี่ยวกับศัลยกรรมกระดูกเท้าและข้อเท้าได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและครบวงจร
2. ติดต่อสื่ อสาร ให้การศึกษาและถ่ายทอดความรู ้แก่บุคลากรทางการแพทย์ทุกระดับและ
ประชาชนเกี่ยวกับการดูแลรักษาผูป้ ่ วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับศัลยกรรมกระดูกเท้าและข้อเท้าได้
ถูกต้องอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3. มีวจิ ารณญาณที่ถูกต้องในการพิจารณาข้อมูลทางการแพทย์เกี่ยวกับปั ญหาทางศัลยกรรม
กระดูกเท้าและข้อเท้าได้ดว้ ยตนเอง และทาการวิจยั เพื่อพัฒนาความรู ้และแก้ปัญหาที่
ซับซ้อนเกี่ยวกับศัลยกรรมทางกระดูกเท้าและข้อเท้าได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
4. พัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรมและเจตคติที่ดีต่อผูป้ ่ วยและญาติของผูป้ ่ วย ตลอดจนผูร้ ่ วม
วิชาชีพและชุมชน โดยคานึงถึงหลักจริ ยธรรมและศักดิ์ศรี แห่งวิชาชีพและกฎหมาย

-2-

ค. คุณสมบัติของผู้เข้ ารับการอบรม
1. เป็ นผูท้ ี่ได้รับวุฒิบตั รหรื อหนังสื ออนุมตั ิฯ สาขาศัลยศาสตร์ออร์ โธปิ ดิกส์ จากแพทยสภา หรื อ
เป็ นผูท้ ี่ได้รับวุฒิบตั รฯ สาขาศัลยศาสตร์ ออร์ โธปิ ดิกส์ จากสถาบันต่างประเทศที่ได้รับการ
รับรองจากแพทยสภาหรื อราชวิทยาลัยแพทย์ออร์ โธปิ ดิกส์แห่งประเทศไทย
2. แพทย์ผทู ้ ี่อยูใ่ นระหว่างการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านหรื อแพทย์ใช้ทุนออร์ โธปิ ดิกส์ปีสุ ดท้าย
ก่อนทาการสอบวุฒิบตั ร สามารถสมัครเข้ารับการฝึ กอบรมในหลักสู ตรต่อยอดได้

ง.ระยะเวลาการอบรม หลักสู ตรการฝึ กอบรมมีระยะเวลา 52 สัปดาห์ หรื อ 2,080 ชัว่ โมง
จ. ทีต่ ้ังสถานทีฝ่ ึ กอบรม
กองออร์ โธปิ ดิกส์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และภาควิชาออร์โธปิ ดิกส์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า กรมแพทย์ทหารบก ถนนราชวิถี เขตราชเทวี
กรุ งเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-3547600-28 ต่อ 93504
โทรสาร 02-644-4940

ฉ. ความต้ องการกระสุ นและวัตถุระเบิด

ตอนที่ 5

ช. ความต้ องการนา้ มันเชื้อเพลิง

ตอนที่ 6

ซ. ความต้ องการเกีย่ วกับการเงิน

ตอนที่ 7
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ตอนที่ 2 สรุ ปหลักสู ตร
หลักสู ตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอดสาขาอนุสาขาศัลยกรรมกระดูกเท้าและข้อเท้า
ระยะเวลาการศึกษา 52 สัปดาห์ 2,080 ชัว่ โมง

ลาดับ

1.

วิชา

ชม.

ภาควิชาการ
1.1 ความรู ้พ้นื ฐาน

100
10

1.2 ความรู้ในสาขาวิชาศัลยศาสตร์ศลั ยกรรมกระดูกเท้า
และข้อเท้า
1.3 การแปลผลการตรวจ

40

1.4 ความรู้เรื่ องรองเท้าและอุปกรณ์เสริ มภายในรองเท้า

42

ผนวก หน้า หน่วยกิต หมายเหตุ

ก

5-6
5-6

-

5-6

8

เพื่อการบาบัดรักษาโรค

2. ภาคปฏิบตั ิ

1872
10
1862
50
58

ข

7-9

-

ค

10
13

-

3.
4.
5.

2.1 การทาศัลยกรรมกระดูกเท้าและข้อเท้า
2.2 การทาหัตถการ
วิจยั
เบ็ดเตล็ด
ความต้องการกระสุ นและวัตถุระเบิด

6.

ความต้องการน้ ามันเชื้อเพลิง

14

-

7.

ความต้องการเกี่ยวกับการเงิน

15

-

รวม

2,080

-
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ตอนที่ 3 แถลงหลักสู ตร
หลักสู ตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอดสาขาศัลยกรรมกระดูกเท้าและข้อเท้า
ระยะเวลาศึกษา 52 สัปดาห์ 2,080 ชัว่ โมง
ลาดับ
เรื่องทีจ่ ะสอน
1. ทฤษฎี
ภาค 1.1ความรู ้พ้น
ื ฐาน
วิชาการ
1) Anatomy of the foot and ankle
2) Development of the foot and ankle
1.2 การแปลผลการตรวจร่ างกายและผลตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ
1.3 ความรู้ในสาขาวิชาศัลยกรรมกระดูกเท้าและข้อเท้า
1) Management of foot and ankle
trauma/amputation/rehabilitation problem
2) Technique of the foot and ankle surgery
3) Management of other foot and ankle disorders:
degenerative disease, congenital, oncology, infection ,adult
reconstruction ,pediatric ,sports medicine
1.4 ความรู้เรื่ องรองเท้าและอุปกรณ์เสริ มภายในรองเท้าเพื่อ

ชั่วโมง ผนวก หน้ า
100
ก
5-6
10

(8)
(40)

(42)

การรักษาโรค
1) Introduction to Pedorthic management
2) Basic of Foot Orthoses and Shoe Modification

2.
ภาค
ปฏิบตั ิ

3.
4.

2.1 อบรมเข้าปฏิบตั ิการเรื่ องเตรี ยมตัวผูป้ ฏิบตั ิงานในห้องผ่าตัด
2.2 ปฏิบตั ิงานการผ่าตัด/หัตถการ ชนิดต่าง ๆ ตามที่กาหนด
วิจยั
เบ็ดเตล็ด

(1,872)

ข

7-9

50
58

ค

10
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ตอนที่ 4
ผนวก ก
ภาควิชาการ / ทฤษฎี
100 ชั่วโมง
วัตถุประสงค์ เชิงพฤติกรรม เมื่อผ่านหลักสู ตรผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมสามารถ
1. อธิบาย แนวคิดและหลักการเรื่ องความรู้พ้นื ฐาน และความรู ้ในสาขาวิชาศัลยกรรมกระดูกเท้า
และข้อเท้าได้
2. ใช้เครื่ องมือพิเศษในการตรวจและวินิจฉัยผูป้ ่ วยที่มีปัญหาซับซ้อนในด้านศัลยกรรมกระดูกเท้า
และข้อเท้าได้อย่างถูกต้อง
3. ให้บริ การวิชาการในด้านศัลยกรรมกระดูกเท้าและข้อเท้า ต่อสังคมได้อย่างมีคุณภาพ
เรื่อง
1. ภาควิชาการ / ทฤษฎี
1.1 ความรู ้พ้นื ฐาน

ชั่วโมง และ
วิธีการสอน

ขอบเขตการสอน

10/ บ

1. Anatomy of the foot and ankle
2. Development of the foot and
ankle
x-ray, CT, MRI, Bone Scan
1. Management of foot and ankle
trauma/amputation/rehabilitation
problem problem
2. Management of other foot and
ankle: degenerative disease,
congenital, oncology, infection,
adult reconstruction ,pediatric
sports medicine

1.2 การแปลผลการตรวจ
1.3 ความรู้ในสาขาวิชาศัลยศาสตร์
กระดูกเท้าและข้อเท้า

8/บ
40 / บ

1.4 ความรู้เรื่ องรองเท้าและอุปกรณ์
เสริ มภายในรองเท้าเพื่อการรักษาโรค

42/บ

1.Introduction to Pedorthic
management
2.Basic of Foot Orthoses and
Shoe Modification

หลักฐาน
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เกณฑ์ การประเมินผล การประเมินผลด้วยวิธีการดังต่อไปนี้
1. ประเมินปฏิกิริยาของผูเ้ ข้ารับการอบรมด้วยการสังเกตพฤติกรรมว่ามีความสนใจมากน้อย
เพียงใด จากการมีส่วนร่ วมในการเรี ยนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบตั ิตลอดหลักสู ตร
2. ประเมินการเรี ยนรู้ของผูเ้ ข้ารับการอบรม เกี่ยวกับความรู ้พ้นื ฐาน ความรู้ในสาขาวิชา
ศัลยศาสตร์ กระดูกเท้าและข้อเท้าและการแปลผลการตรวจต่าง ๆ โดยใช้ แบบวัดความรู้ท้ งั
แบบข้อเขียน แบบสัมภาษณ์ ใช้เกณฑ์ผา่ นร้อยละ 60%

หลักฐาน
หนังสื อประกอบการสอน
1. Textbooks
1.1 Surgery of The Foot and Ankle By : Michael J. Coughlin, Roger A. Mann, Charles L.
Saltzman
1.2 Orthopaedic Knowledge Update : Foot and Ankle By : AAOS
1.3 Instructional course lectures Foot and Ankle By : AAOS
1.4 Other In – trend and Up – to date textbooks
2. Journals
2.1 Foot and Ankle International
2.2 Foot and Ankle clinics
2.3 Other In – trend and Up – to – date journals.
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ผนวก ข ภาคปฏิบัติ
1,872 ชั่วโมง

วัตถุประสงค์ เชิงพฤติกรรม เมื่อจบการฝึ กฝึ กอบรมผูร้ ับการศึกษาสามารถ
1. ให้การวินิจฉัยทางคลินิกในผูป้ ่ วยที่มีปัญหาซับซ้อนในด้านศัลยกรรมกระดูกเท้าและข้อเท้า
ได้อย่างถูกต้อง
2. วางแผนการรักษาผูป้ ่ วยที่มีปัญหาซับซ้อนในด้านศัลยกรรมกระดูกเท้าและข้อเท้าได้อย่าง
ถูกต้อง
3. ทาการผ่าตัดด้วยตนเองภายใต้การดูแลหรื อภายใต้ความรับผิดชอบของอาจารย์แพทย์
4. ผ่าตัดแก้ไขและรักษาผูป้ ่ วยที่มีปัญหาซับซ้อนในด้านศัลยกรรมกระดูกเท้าและข้อเท้าได้อย่าง
ถูกต้อง
5. ดูแลรักษา สร้างเสริ มและฟื้ นฟูสุขภาพผูป้ ่ วยก่อน ระหว่างและหลังการผ่าตัดในศัลยกรรมกระดูก
เท้าและข้อเท้าได้อย่างถูกต้อง
เรื่อง

- Management of foot and ankle
trauma/amputation/rehabilitati
on adult reconstruction,
oncology, pediatric, sports
medicine problems

ชั่วโมง
ขอบเขตการสอน
การสอน
10
1) Foot and Ankle Fracture
2) Diabetic foot
3) Foot and ankle arthritis
4) Chronic soft tissue foot and ankle problems
5) Hallux valgus
6) Deformities of the lesser toes
7) Pes planus and Pes cavus
8) Neurological conditions
9) Foot and Ankle Infection
10) Oncology benign lesions, malignant lesions
11) Sports medicine instability, cartilage
problem, tendon problem
12) Pediatric problem , Idiopathic club foot,
Neuromuscular club foot, Cerebral palsy foot
deformity, Hypermobility syndrome, Congenital
vertical talus, calcaneocavus deformity,
Macrodactyly, Charcot Marie Tooth disease

หลักฐาน
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เรื่อง
- การทาหัตถการ

ชั่วโมง
การสอน
200
200
200
200
300
200
200
100
200
30
32

ขอบเขตการสอน

หลักฐาน

1) Operations of adult reconstruction
2) Operations of tendon disorders
3) Operations of nerve disorders
4) Operations of vessel disorders
5) Operations of fractures
6) Operations of ligament disorders
7) Operations of foot and ankle amputation
or injuries
8) Operations of congenital anomalies
9) Operations of arthritis
10) Operations of Arthroscopy of foot and
ankle
11) Operations of tumors
12) Managements of pain syndrome
13) Operations of soft tissue problems

หลักฐาน
Management of foot and ankle
1. Orthopaedic Knowledge Update : Foot and Ankle By : AAOS
2. Instructional Course lectures Foot and Ankle By : AAOS
การทาหัตถการ
- Surgery of The Foot and Ankle By : Michael J. Coughlin, Roger A. Mann, Charles L.
Saltzman
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เกณฑ์ การประเมินผล เมื่อสิ้ นสุ ดการฝึ กอบรม ผูเ้ ข้าอบรมสามารถ
1. ทาการผ่าตัดด้วยตนเองภายใต้การดูแลและรับผิดชอบของอาจารย์แพทย์ศลั ยกรรมไม่นอ้ ยกว่า
20 ราย
2. ทาการผ่าตัดรักษาผูป้ ่ วยด้วยตนเองสาหรับโรคทางด้านศัลยกรรมกระดูกเท้าและข้อเท้าไม่นอ้ ย
กว่า 20 ราย
3. ทาการผ่าตัดใหญ่ที่ตอ้ งมีแพทย์หลายคนร่ วมให้การรักษาในผูป้ ่ วยที่มีปัญหาทางศัลยกรรมทาง
กระดูกเท้าและข้อเท้าที่ซบั ซ้อนไม่นอ้ ยกว่า 20 ราย
4. เป็ นผูช้ ่วยผ่าตัดมือที่หนึ่ง (first assistant) ในการผ่าตัดต่างๆ ไม่นอ้ ยกว่า 30 ราย
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ผนวก ค การวิจยั
50 ชั่วโมง
จุดประสงค์ เชิ งพฤติกรรม เพื่อให้ผเู้ ข้ารับการฝึ กอบรมสามารถ
1. มีความรู ้พ้นื ฐานเกี่ยวกับระเบียบการวิจยั (research methodology)
2. วิเคราะห์ผลงานวิจยั (clinical appraisal)
3. เขียนโครงร่ างงานวิจยั ได้
เรื่อง
- การสร้างผลงานวิจยั

ชั่วโมง
การสอน
50

ขอบเขตการสอน

หลักฐาน

- การออกแบบและเขียนโครงร่ างการ
วิจยั
- การเก็บและรวบรวมข้อมูล
- การวิเคราะห์ผล
- สถิติทางการแพทย์
- การนาเสนอผลการวิจยั

เกณฑ์ การประเมินผล
ผูเ้ ข้าฝึ กอบรมต้องทางานวิจยั และนาเสนองานวิจยั ในการประชุมวิชาการประจาปี ของราช
วิทยาลัยแพทย์ออร์ โธปิ ดิกส์แห่งประเทศไทย หรื ออนุสาขาศัลยกรรมกระดูกเท้าและข้อเท้าได้

หลักฐาน
- คาแนะนาในการเขียนโครงร่ างการวิจยั เพื่อการขอใบรับรองจริ ยธรรม
จากคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการวิจยั พบ.
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ผนวก ง หน้ าที่ของแพทย์ ประจาบ้ านศึกษาต่ อยอด
การร่ วมกิจกรรมทางวิชาการต่ าง ๆ ของอนุสาขาฯ โดยสม่าเสมอ ดังนี้
1. Quality Improvement Conference ไม่นอ้ ยกว่า 1 ครั้งต่อเดือน
2. Interesting Case Conference ไม่นอ้ ยกว่า 1 ครั้งต่อเดือน
3. Journal Club ไม่นอ้ ยกว่า 1 ครั้งต่อเดือน
4. Lecture / Topic Review ไม่นอ้ ยกว่า 1 ครั้งต่อเดือน
5. Ward Round / Grand Round ไม่นอ้ ยกว่า 1 ครั้งต่อสัปดาห์
6. Inter-hospital / Inter-department Conference ไม่นอ้ ยกว่า 1 ครั้งต่อเดือน
7. การประชุมวิชาการประจาปี และการประชุ มวิชาการที่เกี่ยวข้องที่จดั โดยสถาบันฝึ กอบรม
8. การประชุมวิชาการประจาปี และการประชุมวิชาการที่เกี่ยวข้องที่จดั โดย / ในนามของราชวิทยาลัย
9. ฝึ กทักษะเกี่ยวกับกายวิภาคของเท้าและข้อเท้าโดยการศึกษาจากศพ

การปฏิบัติงานทางคลินิกดังนี้
1. การปฏิบตั ิงานในสภาบันหลักไม่นอ้ ยกว่า 9 เดือน
2. ปฏิบตั ิงานในสถาบันสมทบที่ราชวิทยาลัยฯ รับรองไม่เกิน 2 เดือน
3. การดูแลผูป้ ่ วยที่ห้องตรวจผูป้ ่ วยนอก
4. การดูแลผูป้ ่ วยในโรงพยาบาล
5. การดูแลผูป้ ่ วยที่คลินิกเฉพาะทาง
6. การให้คาปรึ กษาผูป้ ่ วยในโรงพยาบาลแก่หน่วยงานอื่น
7. การช่วยผ่าตัดและการผ่าตัดเองในห้องผ่าตัด
8. การให้คาแนะนาหรื อคาปรึ กษาแก่แพทย์ประจาบ้านออร์ โธปิ ดิกส์ ตลอดจนนักศึกษาแพทย์
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อาจารย์
มีอาจารย์ผใู้ ห้การฝึ กอบรมเต็มเวลาเป็ นจานวน 4 คนดังต่อไปนี้
1. พ.อ.(พ) ดุษฎี

ทัตตานนท์

2. พ.อ. นิวฒั น์

รี บุญลาภ

3. พ.ท. นุสรณ์

ไชยพรหม

4. พ.ท. ณัฏฐา

กุลกาม์ธร

และมีอาจารย์ต่างสถาบันผูใ้ ห้การฝึ กอบรมเสริ มเป็ นจานวน 5 คนดังต่อไปนี้
1. ผศ.นพ.บวรฤทธิ์ จักรไพวงศ์

โรงพยาบาลศิริราช

2. นพ.สุ กิจ

เลาหเจริ ญสมบัติ

โรงพยาบาลรามาธิบดี

3. นพ.ธนวัฒน์

วะสี นนท์

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

4. พญ.กุลภา

ศรี สวัสดิ์

โรงพยาบาลศิริราช

5. ผศ.พญ.นวพร ชัชวาลพาณิ ชย์

โรงพยาบาลศิริราช
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ตอนที่ 5 ความต้องการกระสุ นและวัตถุระเบิด
หลักสู ตรแพทย์ประจาบ้านต่อยอด สาขาศัลยกรรมกระดูกเท้าและข้อเท้า
ระยะเวลาการอบรม 52 สัปดาห์ 2,080 ชัว่ โมง
ราคา
ลาดับ

รายการ

หน่ วยนับ ต่ อคน

ต่ อการแสดง

ทั้งหลักสู ตร

หมายเหตุ
ต่ อหน่ วย

เป็ นเงิน

-

-

-ไม่ มีความต้ องการ-

รวมเป็ นเงินตลอดทั้ง
หลักสู ตร

-

-

-

-

-
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ตอนที่ 6 ความต้องการน้ ามันเชื้อเพลิง
หลักสู ตรแพทย์ประจาบ้านต่อยอดสาขาศัลยกรรมกระดูกเท้าและข้อเท้า
ระยะเวลาศึกษา 52 สัปดาห์ 2,080 ชัว่ โมง
ชนิดและจานวนยานยนต์
ลาดับ

1.

รดส.
ขนาดเล็ก

1

จานวนที่ขอเบิก (ลิตร)
ต้นทาง

ปลายทาง

จานวนเที่ยว

ระยะทาง(กม.)
(ต่อคัน/เที่ยว)

กอธ.
รพ.รร.6

น้ ามันเครื่ อง

เบนซิน
ไร้สารฯ 91

ดีเซลหมุนเร็ ว

1,000

-

เพื่อใช้

เบนซิน

ดีเซล

10

-

ใช้ทางธุรการ 100 วัน

รับส่ งอาจารย์ผบู ้ รรยาย
และอื่นๆ

รวม
เกณฑ์การคิดความสิ้ นเปลือง (ตาคาสั่ง ทบ.ที่ 544/2539 ลง 21 ต.ค.39)
1. ใช้ทางธุรการ 10 ลิตร / วัน
2. เกณฑ์การคิดน้ ามันหล่อลื่น น้ ามัน 100 ลิตร / น้ ามันหล่อลื่น 1 ลิตร

1,000

-

10

-

หมายเหตุ
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ตอนที่ 7 ความต้องการเกี่ยวกับการเงิน
เบี้ยเลี้ยง ค่าเลี้ยงดู ค่าเช่าที่พกั (คิดเกณฑ์ต่อ 1 คน)
อัตราจ่าย บาท / คน / วัน
เบี้ยเลี้ยง

1.ค่าเบี้ยเลี้ยงแพทย์ต่างจังหวัด

240

ค่าเช่า
ที่พกั
-

จานวนวันทาการ

จานวนเงินตลอดหลักสูตร (บาท/คน)

ค่าอาหาร

หน่วย
ปกติ

สนาม

เบี้ยเลี้ยง

-

350

-

84,000

ค่าเช่า
ที่พกั
-

จานวนคน
รวมเงิน

ค่าอาหาร

นทน.

จนท.

พลทหาร

-

1

-

-

84,000

หมายเหตุ

1.นทน.เข้ารับการศึกษา
นทน.ตจว. 1 นาย
2.จานวนวันหลักสูตร 350 วัน
2.1วันศึกษา

70 วัน

2.2วันหยุด

100 วัน

2.3วันฝึ กงาน

180 วัน

3.อัตราค่าเบี้ยเลี้ยง
หนังสื อ สปช.ทบ.ที่ กห 0406/640 ลง 28 ก.พ.54
เรื่ อง ขออนุมตั ิแนวทางการบริ หารงบประมาณ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการ
ฝึ กอบรมภายในประเทศ ประจาปี งบประมาณ 54

รวมเป็ นเงินตลอดทั้งหลักสูตร

84,000

-16ข.ค่าสมนาคุณวิทยากร
ลาดับ

วิชาที่ตอ้ งจ่ายค่าวิทยากร

ชม.ศึกษา
ชม.ที่จา้ ง
ค่า
ตาม
สอน วิทยากร
หลักสู ตร

หมายเหตุ

1

ความรู ้พ้นื ฐาน

10

0

0

2

ความรู้เฉพาะสาขาศัลยกรรม
กระดูกเท้าและข้อเท้า

90

42

33,600

ค่าวิทยากรพลเรื อน ชม.ละ 800 บ.

3

ภาคปฏิบตั ิ

1,872

120

12,000

ชม.ละ 100 บ.

4

การวิจยั

50

0

0

5

เบ็ดเตล็ด

58

0

0

2,080

162

45,600

รวมทั้งสิ้ น

อ้างอิงหลักฐาน
หนังสื อ สปช.ทบ.ที่ ต่อ กห 0406/6419 ลง 6 ต.ค.53 เรื่ อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึ กอบรมการจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 (บัญชีหมายเลข 5 ค่าสมนาคุณวิทยากร)

7
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ค. ค่าเครื่องช่ วยฝึ ก (คิดเกณฑ์ ต่อคน)
ระยะเวลาการศึกษา

เกณฑ์สิ้นเปลือง /
คน

จานวนผูเ้ ข้ารับการศึกษา

เกณฑ์สิ้นเปลืองทั้ง
หลักสู ตร

52 สัปดาห์

6,050

1

6,050

(ปี 57)

หมายเหตุ
อัตราเครื่ องช่วยฝึ กสิ้ นเปลืองนี้จะเปลี่ยนแปลงไปตามคาสั่ง ทบ.ที่ 49 / 2549 ลง 26 ม.ค.49
เรื่ อง อัตราเครื่ องช่วยฝึ กสิ้ นเปลือง งานศึกษาตามหลักสู ตร

