สาขาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพฯ 10330
พฤษภาคม 2564
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณในการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ สาขาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
ครั้งที่ 7 (BMB 2021)
เรียน
สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. รายละเอียดโครงการการจัดงาน
2. ตัวอย่างหนังสือแจ้งความจำนงในการร่วมสนับสนุนงบประมาณ
3. แบบตอบรับการสนับสนุนงบประมาณและรายละเอียดของการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

จำนวน 1 ฉบับ
จำนวน 1 ฉบับ
จำนวน 1 ฉบับ

ด้วยสาขาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมวิชาการ
ระดั บ นานาชาติ ส าขาชี ว เคมี แ ละชี ว วิ ท ยาโมเลกุ ล ครั ้ ง ที่ 7 ประจำปี 2564 THE 7 th INTERNATIONAL CONFERENCE ON
BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY (Online) ภายใต้แนวคิด“Challenges in Biochemistry to Overcome Pandemics
and Disruptions” ในระหว่างวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2564 “ONLINE PLATFORM” เพื่อเป็นการสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนองค์
ความรู้ และประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล ระหว่างนักวิจัยและนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ และ
เป็นช่องทางในการนำเสนอผลงงานวิจัยให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับชาติ เสริมสร้างความมั่นใจในการนำเสนอผลงานวิจัยในระดับสากลของ
นักวิจัยไทย รวมถึงเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ซึ่งอาจนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดทางด้านวิชาการและด้านการวิจัยในอนาคต
ระหว่างองค์กรต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ นั้น
ในการนี้ เพื่อให้ การจัดประชุมดังกล่าวฯ ข้างต้น เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพในนามของผู้จัด
ประชุม จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านร่วมสนับสนุนเงินงบประมาณ หรือ สิ่งของต่างๆ ตามที่ท่านจะเห็นสมควร โดยหน่วยงานของท่าน
สามารถนำใบเสร็จรับเงินจากการร่วมสนับสนุนงบประมาณในครั้งนี้ไปลดหย่อนภาษีประจำปีได้ พร้อมกันนี้ เพื่อเป็นการขอบคุณผู้ร่วม
สนับสนุนฯ ทางผู้จัดประชุมจะดำเนินการมอบของที่ระลึกและประชาสัมพันธ์หน่วยงานของท่านในรูปแบบต่างๆ ผ่านทางสื่อต่างๆ ทั้งนี้
ท่ า นสามารถพิ จารณารายละเอี ยดและแจ้ งความประสงค์ ในการสนั บสนุน งบประมาณในแบบตอบรั บการให้ก ารสนั บสนุ น ตาม
รายละเอียดที่ส่งมาด้วยนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และขอขอบพระคุณอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
(รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงษ์ บัวบูชา)
ประธานสาขาชีวเคมีและและชีววิทยาโมเลกุล

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทร. 0 2218 5425

การประชุมระดับนานาชาติสาขาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล ครั้งที่ 7
THE 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY (BMB 2021)

ภายใต้แนวคิด “Challenges in Biochemistry to Overcome Pandemics and Disruptions”
1. หลักการและเหตุผล
สาขาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ตระหนักถึง
ความสำคัญของความร่วมมือกับนักวิจัย ทั้งในและต่างประเทศในอันที่จะพัฒนาองค์ความรู้ทั้งที่เป็นงานวิจัยเพื่อก่อให้เกิดองค์
ความรู้ใหม่และงานวิจัยที่สามารถพัฒนาต่อยอดเชิงนวัตกรรมซึ่งอาจนำไปสู่การเป็นผู้ประกอบการ และโดยที่การประชุมระดับ
นานาชาติสาขาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล ซึ่งจัดเป็นประจำทุก 2 ปี โดยสาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล สมาคม
วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นเวทีวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล จึงจัดการประชุมครั้งที่ 7
ระหว่างวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2564 โดยมีหัวข้อการประชุมคือ “ Challenges in Biochemistry to Overcome Pandemics and
Disruptions” มีผู้ร่วมประชุมประกอบไปด้วยอาจารย์มหาวิทยาลัย นักวิจัย และนิสิตนักศึกษา ประมาณ 360 คน จากทั่วภูมิภาค
ของโลก กิจกรรมในการประชุ ม มีการจัดให้ม ีปาฐกถาและบรรยายพิ เศษโดยวิท ยากรที่ มี ความเชี่ ยวชาญ มีการน ำเสนอ
ผลงานวิจัยทั้งในรูปแบบ oral และ poster presentation โดยรับผลงานทั้งในแบบ abstract และ proceeding ทั้งนี้มุ่งหวังให้
เกิดการสร้างเครือข่ายวิจัยในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพระดับโมเลกุล เป็นเวทีในการกระตุ้นให้เกิดแนวคิด สร้างสรรค์และ
ความร่วมมือที่จะนำองค์ความรู้พื้นฐานไปสู่นวัตกรรมอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในทางเศรฐกิจและการพัฒนา ประเทศชาติต่อไป
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อเป็นเวทีส ำหรับอาจารย์ นักวิจัย และนิสิตนักศึกษา ในสาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล สำหรับเสนอ
ผลงานวิจัย
2) เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างเข้าร่วม กระตุ้นให้เกิดแนวคิดสร้างสรรค์ในการสร้างองค์ความรู้
พื้นฐานในสาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
3) เพื่อกระตุ้นให้มีการสร้างเครือข่ายวิจัยในการนำองค์ความรู้พื้นฐานไปพัฒนาต่อยอดเชิงนวัตกรรมซึ่งอาจนำไปสู่การ
สร้างผู้ประกอบการในอนาคตได้
3. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) มีเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัยระหว่างหน่วยงานทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ
2) มีผลงานที่อาจได้รับการพัฒนาต่อยอดเชิงนวัตกรรมที่น˚าไปสู่การสร้างผู้ประกอบการจากฐานงานวิจัย
4. วันที่ และสถานที่จัดงาน
วันที่ 6 - 7 กรกฎาคม 2564

5. กิจกรรม / เนื้อหาที่จะดำเนินการ
1. การปาฐกถาและบรรยายพิเศษโดยวิทยากร ดังต่อไปนี้

ตัวอย่างหนังสือแจ้งความจำนงในการร่วมสนับสนุนงบประมาณ
(ต้องใช้หนังสือฉบับนี้เป็นหลักฐานในการออกใบเสร็จ)

เลขที่

หน่วยงาน..........................................
วันที่.........................................................

เรื่อง ขอแจ้งความจำนงในการบริจาคเงินเพื่อเข้าสาขาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระ
บรมราชูปถัมภ์
เรียน ประธานสาขาชีวเคมีและและชีววิทยาโมเลกุล
ด้วย .............(หน่วยงาน /ชื่อ -สกุลที่ต้องการให้ออกใบเสร็จ).............................มีความประสงค์จะบริจาคเงิน
เพื่อเข้ากองทุนเพื่อการศึกษาให้ทางสาขาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางด้านการศึกษาหรือด้านอื่นๆ ให้กับนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก รวมถึง
นักวิจัยและสมาชิกของสาขาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นั้น
ในการนี้ .............(หน่วยงาน /ชื่อ -สกุลที่ต้องการให้ออกใบเสร็จ).............................จึงขอแจ้งจำนวนเงิน
บริจาค จำนวน.........................................บาท เพื่อให้ทางสาขาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศ
ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินการต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(..............................................................)
ประธานบริษัท../ ห้างร้าน/ ชื่อ-สกุล ผู้บริจาค

โทร. ..........................................
โทรสาร. ...................................

แบบฟอร์มแสดงความประสงค์ร่วมให้การสนับสนุน
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติสาขาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล ครั้งที่ 7 (BMB 2021)
“Challenges in Biochemistry to Overcome Pandemics and Disruptions”
ในระหว่างวันที่ 6-7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
ชื่อบริษัท/ หน่วยงาน
ที่อยู่

ผู้ประสานงาน
โทรศัพท์

โทรสาร

อีเมล
ขอแสดงความประสงค์ร่วมให้การสนับสนุนแบบ
 Platinum Sponsorship
เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท

 Gold Sponsorship
เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท
 Silver Sponsorship
เป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท

ดูข้อมูลเพิ่มเติมในเอกสารรายละเอียด

..................................................................................
(................................................................................)
ตำแหน่ง ....................................................................

รายละเอียดการสนับสนุน
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติสาขาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล ครั้งที่ 7 (BMB 2021)
“Challenges in Biochemistry to Overcome Pandemics and Disruptions”
ระหว่างวันที่ 6-7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
“Platinum Sponsorship” สนับสนุนเป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท
- มีชื่อและโลโก้ของหน่วยงานบนเว็บไซต์และ facebook ของงานประชุม BMB 2021
- มีชื่อและโลโก้ของหน่วยงานบน Backdrop งานประชุม BMB 2021 แบบออนไลน์
- มีโลโก้ของหน่วยงานใน proceeding งานประชุม BMB 2021
- การแสดงภาพเคลื่อนไหวความยาว 30 วินาที ระหว่างเบรคทุกช่วง (จำนวน 4 ครั้ง)

“Gold Sponsorship” สนับสนุนเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท
- มีชื่อและโลโก้ของหน่วยงานบนเว็บไซต์และ facebook ของงานประชุม BMB 2021
- มีชื่อและโลโก้ของหน่วยงานท้ายเอกสารประกอบการประชุม BMB 2021
- มีโลโก้ของหน่วยงานบน Backdrop งานประชุม BMB 2021 แบบออนไลน์

“Silver Sponsorship” สนับสนุนเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท
- มีชื่อและโลโก้ของหน่วยงานบนเว็บไซต์ของงานประชุม BMB 2021

รายละเอียดการโอนเงินให้การสนับสนุน
ชื่อธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี

สาขาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่บัญชี 406-976315-2
กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินที่ E-mail: bmb2021conference@gmail.com

