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เอกสารแนบ 1

() อยูในแผนปฏิบตั ิการประจําป 2564
( ) ไมอยูในแผนปฏิบัติการประจําป 2564

1. ชื่อโครงการ

“การประชุมวิชาการประจําป ครัง้ ที่ 30 สมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย)”

SARS-CoV-2: Two Years of Scientific Challenge
(SARS-CoV-2: สองปแหงความทาทายทางวิทยาศาสตร)
2. ประเภทกิจกรรม ประชุมวิชาการประจําปี
3. ระยะเวลา

วันที่ 29-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

4. สถานที่

รูปแบบออนไลนผานระบบ Zoom

5. หนวยงานที่รับผิดชอบ สมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย)
6. หลักการและเหตุผล
สมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย) ไดมีการจัดการประชุมวิชาการตอเนื่องมา 29 ป แตในป พ.ศ. 2563
ไดเวนวางการจัดประชุมไป เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรค COVID-19 ตลอดเวลาที่ผานมาสมาคมฯ
ไดทําหนาที่สรางความรวมมือดานวิชาการในกลุมผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับไวรัสวิทยา ทั้งดานการวิจัย การศึกษา และ
การบริการวิชาการ รวมทั้งการสงเสรมิ การเผยแพรความรูทางไวรัสวิทยาที่ทันสมัย โดยการจัดกิจกรรมวิชาการตาง ๆ
มาอยางตอเนื่อง และในป พ.ศ. 2564 นี้ สมาคมฯ จะไดจัดใหมีการประชุมวิชาการประจําป ครั้งที่ 30 ขึ้นระหวาง
วันที่ 29-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เพื่อเผยแพรความรูที่สอดคลองกับสถานการณการระบาดของโรค COVID-19
ที่เกิดจากเชื้อ SARS-CoV-2 และเป็นการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการใหแกสมาชิก และผูสนใจในรูปแบบออนไลน
ผานระบบ Zoom ตามมาตรการควบคุมโรคของรัฐบาล เรื่องการเวนระยะหา ง และการหามรวมกลุมใหญ และ
เนื่องจากระบบการสื่อสารทางออนไลนมีความสะดวกมากขึ้น สมาคมฯ จึงเล็งเห็นวาเป็นโอกาสอันดีที่การประชุม
ครังนีจะมีหวั ขอการบรรยายทังภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยวิท ยากรชาวไทย และชาวตางประเทศ เพือให
ผูเ ขารว มประชมุ ไดรับความรูแบบรอบดาน
7. วัตถุประสงค
เพือใหสมาชิกสมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย) และผูสนใจ ไดรับความรูความเขาใจในเรื่องราวของเชือ
ไวรัส SARS-CoV-2 อยางรอบดาน และหลากหลาย เชน พยาธิกาํ เนิดของไวรัส การกลายพันธุ การวินจิ ฉัยโรคทาง
หองปฏิบัติการ วัคซีนในรูปแบบตาง ๆ การตอบสนองทางภูมคิ ุมกันเมื่อเกิดการติดเชอื้ หรือภายหลังการไดรับวัคซีน
จากนักวิจัยทั้งชาวไทยและตางประเทศ
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8. กลุมเปาหมาย
สมาชิกสมาคมฯ อาจารย นักวิจัย นักเทคนิคการแพทย นักวิทยาศาสตร นักวิทยาศาสตรการแพทย บุคลากร
ทางการแพทยสาขาตาง ๆ และผูทีสนใจ จํานวน 200 - 300 คน
9. การลงทะเบียน
สมาคมฯ เปิด ใหล งทะเบียนทางออนไลน โดยสามารถลงทะเบียนไดที่ www.thaiviro.org หมดเขต
รับลงทะเบียน และชําระเงินในวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
ประเภทการลงทะเบียน
สมาชิกสมาคมไวรสวิทยา (ประเทศไทย)

1,000 บาท

บุคคลทั่วไป

1,500 บาท

นักศึกษา (แนบไฟลบัตรนักศึกษา)

500 บาท

หมายเหตุ สมาชิกสมาคมฯ ที่มีอายุ 70 ปขึ้นไป ลงทะเบียนโดยไมเสยคาใชจ าย (แนบไฟลบตรประจาตัวประชาชน)
ชําระเงินคาลงทะเบียน

เลขที่บัญชี

016-243116-3

ชื่อบัญชี

สมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย)

ธนาคาร

ไทยพาณิชย สาขาศิริราช

สงหลักฐานการชําระเงินผานทาง virology.a.t@gmail.com
10. วิทยากร
วิทยากรจากมหาวิทยาลัย และสถาบันของรัฐ ประเทศไทย ออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกา
11. งบประมาณ
11.1

คาตอบแทนวิทยากร

=

50,000

บาท

11.2

คาบริการวางระบบ Zoom video conference

=

70,000

บาท

11.3

คาแพคเกจ Zoom License

=

30,000

บาท

11.4

คาใชจายอื่น ๆ

=

30,000

บาท

= 180,000

บาท

รวมคาใชจาย

(หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถวน)
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการคาใชจาย
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12. ผลสัมฤทธิ์ (ใหสอดคลองกับวัตถุประสงค)
สมาชิกฯ และผูสนใจ ไดรับความรูความเขาใจในเรื่องราวของเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 อยางรอบดาน และ
หลากหลาย เชน พยาธิกําเนิดของไวรัส การกลายพันธุ การวินิจฉัยโรคทางหองปฏิบัตกิ าร วัคซีนในรูปแบบตาง ๆ
การตอบสนองทางภูมคิ ุมกันเมื่อเกิดการตดเชื้อหรือภายหลังการไดรับวัคซีน จากนักวิจัยทั้งชาวไทยและตางประเทศ
13. ตารางประชุม (เอกสารแนบ)
ลงนาม
ผูเสนอโครงการ
รองศาสตราจารย ดร.กอบพร บุญนาค ประธานจัด
งานฝายวิชาการ สมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย)
ลงนาม
ผูเห็นชอบโครงการ
ศาสตราจารย ดร.ภาวพันธ ภัทรโกศล
เลขาธิการสมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย)
ลงนาม
ผูอนุมัติโครงการ
ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.พิไลพันธ พุธวัฒนะ
นายกสมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย)
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