
บันทึกข้อความ 

ส่วนงาน  ศูนย์บริหารกลาง  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    โทรศัพท์ 0 2218 3290  โทรสาร 0 2218 0197 
ที ่   อว 64/                วันที่              กรกฎาคม  2565  
เรื่อง    ขออนุมัติจัดโครงการการจัดประชุมวิชาการประจ าปี ครั้งที่ 58 ภายใต้หัวข้อ “75th Anniversary: The Stories 

of Success” และขออนุมัติให้บุคลากรของรัฐจากส่วนงานและส่วนราชการต่าง ๆ เข้าร่วมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา  
และมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียน ตลอดจนมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้ตามระเบียบของทางราชการ 

เรียน  อธิการบดี 

 ด้วย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดโครงการจัดประชุมวิชาการประจ าปี ครั้งที่ 58 
ภายใต้หัวข้อ “75th Anniversary: The Stories of Success” ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุม 
อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย, ห้องประชุมเฉลิมพรมมาส อาคาร อปร คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านการแพทย์               
การวิจัย และการสาธารณสุขของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อีกทั้งเผยแพร่ แลกเปลี่ยนความรู้                 
ทางวิชาการและผลงานวิจัยระหว่างแพทย์และบุคลากรสาธารณสุขจากสถาบันอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ และ
เสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการภายในคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดังรายละเอียดโครงการที่แนบมา 
จึงขออนุมัติดังนี้ 
 1.  โครงการการจัดประชุมวิชาการประจ าปี ครั้งที่ 58 ภายใต้หัวข้อ “75th Anniversary: The Stories of 
Success” ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุม อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย, ห้องประชุมเฉลิมพรมมาส อาคาร อปร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 
 2.  ให้บุคลากรของรัฐจากส่วนงานและส่วนราชการต่าง  ๆ จ านวน 3,000 คน ประกอบด้วย แพทย์                    
แพทย์ประจ าบ้าน เภสัชกร พยาบาล นิสิตปริญญาโท-เอก นิสิตแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และนักศึกษาพยาบาล ที่ได้รับ
อนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้วเข้าร่วมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนได้ โดยช าระค่าลงทะเบียนล่วงหน้า 
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป ดังนี้ 
 อัตราค่าลงทะเบียน  
 1. บุคคลภายนอก 
     - แพทย์ คนละ 3,000.00 บาท (สามพันบาทถ้วน) 
     - แพทย์ประจ าบ้าน บุคลากรทางการแพทย์ คนละ 2,000.00 บาท (สองพันบาทถ้วน) 
       นิสิต-นักศึกษา   
     - ลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ คนละ 1,000.00 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) 
 2.  บุคลากรสังกัดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สังกัดสภากาชาดไทย 
  - แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ คนละ 200.00 บาท (สองร้อยบาทถ้วน) 
 3. บุคคลที่ได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียนงานประชุมวิชาการ 
     - แพทย์ที่มีอายุเกิน 60 ปี 
     - แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานใน 3 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลา 
    จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดปัตตานี 
     - แพทย์ประจ าบ้าน แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด นิสิต -นักศึกษาแพทย์ และนิสิตปริญญาโท-เอก                
   สาขา Basic Sciences สังกัดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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ตลอดจนมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้ ตามระเบียบของทางราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 2256 4456 

 ทั้งนี้ โดยปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วย การอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัด                  
การประชุมของทางราชการ พ.ศ. 2524 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และ               
การประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 ค าสั่งทบวงมหาวิทยาลัย 99/  2535 
ลงวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2535 และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ 9/ 2546 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม     
พ.ศ. 2546 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ด าเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา) 
     รองอธิการบดี 
 อนุมัต ิ
 
 

 (ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์) 
 อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ปฏิบัติการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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