
 
 

 

 
 
 
 
 

โครงการจ ัดประช ุม/สัมมนา/อบรม ป ี 2564 
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งาน/โครงการ การประชุมสามัญประจําป ี ()  อย ูในแผนปฏ ิบต ั  ิการประจ ําป 2564 

( ) ไมอยูในแผนปฏิบัติการประจ ําป 2564 
 
 

1. ช่ือโครงการ “การประช ุมว ิชาการประจ ําป ครัง้ท ี่ 30 สมาคมไวรัสว ิทยา (ประเทศไทย)” 

SARS-CoV-2: Two Years of Scientific Challenge 

(SARS-CoV-2: สองปแหงความทาทายทางวิทยาศาสตร) 
 

2. ประเภทกิจกรรม  ประช ุมว ิชาการประจ ําป ี 
 

3. ระยะเวลา ว ันท ี่ 29-30 พฤศจ ิกายน พ.ศ. 2564 
 

4. สถานท ี่ รูปแบบออนไลน ผ านระบบ Zoom 
 

5. หน วยงานท ี่รับผิดชอบ สมาคมไวร ัสว ิทยา (ประเทศไทย) 
 

6. หลักการและเหต ุผล 

สมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย) ไดมีการจัดการประชุมวิชาการตอเนื่องมา 29 ป แตในป พ.ศ. 2563 

ไดเวนวางการจ ัดประชุมไป เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรค COVID-19 ตลอดเวลาท ี่ผานมาสมาคมฯ 

ไดท ําหน าท ี่สรางความร วมมือดานว ิชาการในกลุมผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับไวร ัสว ิทยา ท ั้งดานการว ิจัย การศ ึกษา และ 

การบร ิการว ิชาการ รวมทั้งการสงเสร ิมการเผยแพรความรู ทางไวร ัสว ิทยาท ี่ท ันสมัย โดยการจ ัดก ิจกรรมว ิชาการตาง ๆ 

มาอยางตอเนื่อง และในป พ.ศ. 2564 นี้ สมาคมฯ จะไดจัดให มีการประชุมว ิชาการประจําป คร ั้งท ี่ 30 ขึ้นระหว าง 

ว ันท ี่ 29-30 พฤศจ ิกายน พ.ศ. 2564 เพ่ือเผยแพร ความร ูท ี่สอดคลองกับสถานการณการระบาดของโรค COVID-19 

ท ี่เกิดจากเชื้อ SARS-CoV-2 และเป ็นการพ ัฒนาศ ักยภาพทางว ิชาการใหแกสมาช ิก และผ ูสนใจในร ูปแบบออนไลน 

ผานระบบ Zoom ตามมาตรการควบค ุมโรคของร ัฐบาล เรื่องการเว นระยะห าง และการหามรวมกลุมใหญ และ 

เนื่องจากระบบการส่ือสารทางออนไลน มีความสะดวกมากขึ้น สมาคมฯ จ ึงเล ็งเห็นว าเป ็นโอกาสอันดีท ี่การประช ุม 

ครั งน ี จะม ีหัวข อการบรรยายทั งภาษาไทย และภาษาอ ังกฤษ โดยว ิทยากรชาวไทย และชาวต างประเทศ เพื อให  

ผูเขาร วมประช ุมไดรับความรูแบบรอบดาน 

7. วัตถุประสงค 

เพื อให สมาช ิกสมาคมไวรัสว ิทยา (ประเทศไทย) และผู สนใจ ไดร ับความรูความเขาใจในเรื่องราวของเช ื อ 

ไวร ัส SARS-CoV-2 อยางรอบด าน และหลากหลาย เช น พยาธ ิกาํเน ิดของไวร ัส การกลายพ ันธ ุ การว ินจิฉัยโรคทาง 

ห องปฏ ิบัติการ ว ัคซ ีนในรูปแบบตาง ๆ การตอบสนองทางภูมิค ุมกันเม่ือเกิดการติดเช ื้อหรือภายหลังการไดรับว ัคซ ีน 

จากน ักว ิจ ัยท ั้งชาวไทยและตางประเทศ 
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8. กลุมเป าหมาย 

สมาช ิกสมาคมฯ อาจารย น ักว ิจ ัย น ักเทคน ิคการแพทย  นักว ิทยาศาสตร  นกัว ิทยาศาสตร การแพทย  บ ุคลากร 

ทางการแพทยสาขาตาง ๆ และผูที สนใจ จ ํานวน 200 - 300 คน 

9. การลงทะเบ ียน 

สมาคมฯ เป ิดให ลงทะเบ ียนทางออนไลน  โดยสามารถลงทะเบ ียนได ท ี่ www.thaiviro.org หมดเขต 

ร ับลงทะเบียน และช ําระเง ินในว ันที่ 15 พฤศจ ิกายน พ.ศ. 2564 

ประเภทการลงทะเบ ียน 
 

สมาช ิกสมาคมไวรสว ิทยา (ประเทศไทย) 1,000 บาท 

บุคคลทั่วไป 1,500 บาท 

น ักศ ึกษา (แนบไฟลบัตรนกัศ ึกษา) 500 บาท 
 

หมายเหต ุ  สมาช ิกสมาคมฯ ที่ม ีอาย ุ 70 ปขึ้นไป ลงทะเบ ียนโดยไม เสยค าใช จาย (แนบไฟลบตรประจาตัวประชาชน) 
 

ช ําระเง ินคาลงทะเบียน เลขที่บัญช  ี 016-243116-3 

 ช ื่อบ ัญช  ี สมาคมไวรัสว ิทยา (ประเทศไทย) 

 ธนาคาร ไทยพาณชิย  สาขาศ ิร ิราช 
 
 
 
10. วิทยากร 

 

สงหลักฐานการช ําระเง ินผานทาง virology.a.t@gmail.com 
 
 
 
ว ิทยากรจากมหาว ิทยาลัย และสถาบ ันของร ัฐ ประเทศไทย ออสเตรเลีย และสหร ัฐอเมร ิกา 

 

11. งบประมาณ 

11.1 ค าตอบแทนว ิทยากร = 50,000 บาท 

11.2 ค าบร ิการวางระบบ Zoom video conference = 70,000 บาท 

11.3 ค าแพคเกจ Zoom License = 30,000 บาท 

11.4 ค าใชจ ายอื่น ๆ = 30,000 บาท 

รวมค าใชจาย = 180,000 บาท 
 

 
 

หมายเหตุ   ถัวเฉล่ียทุกรายการค าใชจ าย 

(หน ึ่งแสนแปดหม ื่นบาทถวน) 
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12. ผลสัมฤทธ ิ์ (ให สอดคลองกับวัตถุประสงค) 

สมาช ิกฯ และผ ูสนใจ ไดรับความร ูความเขาใจในเร ื่องราวของเช ื้อไวร ัส SARS-CoV-2 อยางรอบด าน และ 

หลากหลาย เช น พยาธิกําเน ิดของไวรัส การกลายพ ันธ ุ การวินิจฉัยโรคทางห องปฏ ิบ ัติการ ว ัคซ ีนในรูปแบบตาง ๆ 

การตอบสนองทางภูมิค ุมกันเม่ือเกิดการตดเช ื้อหร ือภายหลังการไดรับว ัคซ ีน จากนักว ิจัยท ั้งชาวไทยและตางประเทศ 

13. ตารางประช ุม (เอกสารแนบ) 
 

ลงนาม   ผูเสนอโครงการ 

รองศาสตราจารย ดร.กอบพร บุญนาค ประธานจ ัด

งานฝายว ิชาการ สมาคมไวรัสว ิทยา (ประเทศไทย) 
 

 

ลงนาม     ผูเห ็นชอบโครงการ 

ศาสตราจารย ดร.ภาวพันธ  ภัทรโกศล 

เลขาธ ิการสมาคมไวร ัสว ิทยา (ประเทศไทย) 
 
 

ลงนาม          ผูอนุมัติโครงการ 

ศาสตราจารย เกียรติค ุณ ดร.พิไลพันธ  พุธว ัฒนะ 
นายกสมาคมไวรัสว ิทยา (ประเทศไทย) 

หน า 3 / 3  


	6. หลักการและเหตุผล
	7. วัตถุประสงค์
	8. กลุ่มเป้าหมาย
	9. การลงทะเบียน
	ประเภทการลงทะเบียน
	10. วิทยากร
	11. งบประมาณ
	(หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
	13. ตารางประชุม (เอกสารแนบ)

