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การสัมมนาปฏิบัติการเรือ่ ง
แหลงเรียนรูดิจิทัล
สนับสนุนการเรียนการสอน

งานเลี้ยงสง Mr. Robert Noakes ซึ่งครบวาระการปฏิบัติ
ห น า ที่ ใ น ตํ า แ ห น ง ผู อํ า น ว ย ก า ร ข อ ง Australian
Education International (AEI)
สมาคมศูนยวิชาการไทย-ออสเตรเลีย รวมกับ สํานักคอมพิวเตอร
มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ และสถาบั น คลั ง สมองของชาติ
จัดสัมมนาปฏิบัติการ ในหัวขอเรื่อง "แหลงเรียนรูดิจิทัลสนับสนุนการ
เรียนการสอน" ในวันศุกรที่ 25 กุมภาพันธ 2548 ณ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
โดยสมาคมฯ ไดรับความอนุเคราะหวิทยากร
ผูเชี่ยวชาญจาก Australian
Education
International คือ
Ms.Susan Atkins บรรยายและถายทอดประสบการณของการ
ดํา เนินงานของประเทศออสเตรเลีย ในหั วขอ “The
Learning
Federation Schools Online Curriculum Content Initiative,
Australia”
ผศ.ดร.สุณี รักษาเกียรติศักดิ์ และคณะ ไดนําเสนอผลงานวิจัยที่
ไดรับทุนจากสถาบันคลังสมองของชาติเรื่อง “แนวทางการจัดทําและ
พัฒนาแหลงเรียนรูดิจิทัล : ประสบการณจากตางประเทศและ
ขอเสนอแนะสําหรับประเทศไทย” มีผูเขาสัมมนาทั้งที่เปนผูทรงคุณวุฒิ
ทางการศึกษา และครู อาจารยในสถาบันการศึกษาจํานวนมาก

สมาคมได จัด การบรรบายพิ เ ศษทางวิช าการ เรื่ อ ง การบริห าร
จัดการความเสี่ยง : ภัยพิบัติที่องคกรปองกันได (Enterprise
Risk Management) โดยมีคุณศิริ ตงศิริ ซึ่งเปน
Risk
Manager ของการรถไฟแหงมลรัฐ New South Wales
ประเทศออสเตรเลียเปนวิทยากร ในวันเสารที่ 26 มีนาคม 2548
ณ โรงแรมไท ปน สขมวิท 23 กรงเทพฯ

กรรมการสมาคมฯ เข า พบและแสดงความยิ น ดี กั บ
Mrs. Jan Gough-Watson ผูอํานวยการคนใหมของ AEI

ทัศนศึกษา วัดที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร 9 แหง
ใน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อางทอง และสิงหบุรี

คณะกรรมการบริหาร

สาสนจากนายกสมาคมฯ
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ไดเวลาที่สมาคมฯ จะไดรายงานกิจกรรมตางๆ ในรอบ 6 เดือนที่ผานมาใหสมาชิกไดทราบกันอีกครั้ง
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2547 สมาคมฯ ไดจัดการประชุมใหญสามัญประจําป พ.ศ. 2547 ดวยความเรียบรอย และ
ในงานนี้สมาคมฯ ไดรับเกียรติจาก รศ.ดร. พีรศักดิ์ วรสุนทโรสถ ซึ่งทานไดกรุณามาบรรยายพิเศษ เรื่อง “นวัตกรรมจาก
ฝมือนักวิจัยไทย” และไดรับความสนใจจากผูเขารวมประชุมเปนอยางยิ่ง
สมาคมฯ ไดจัดรายการทัศนศึกษา วัดที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร 9 แหงในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อางทอง
และสิงหบุรี เพื่อใหสมาชิกและผูที่สนใจไดรวมกันทําบุญไหวพระและถวายสังฆทาน เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2547 ซึ่ง
ไดรับการตอบรับจากสมาชิกอยางดียิ่ง โดยมีผูรวมเดินทางในครั้งนี้เต็มรถโคชทีเดียว
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2547 สมาคมฯ ไดจัดงานเลี้ยงสง Mr. Robert Noakes ซึ่งครบวาระการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง
ผูอํานวยการของ Australian Education International (AEI) และไดกลับไปรับหนาที่ใหมที่กรุง Canberra แลว
Mr. Noakes ไดใหการสนับสนุนการทํางานของสมาคมฯ เปนอยางดี โดยไดอนุเคราะหจัดหาผูบรรยายพิเศษมารวมงาน
สัมมนาของสมาคมฯ 3 รายการดวยกันในป 2547 ไดแก การสอนวิทยาศาสตรในโรงเรียนมัธยมศึกษา : แนวทางของ
ออสเตรเลีย, วิธีการคัดเลือกนักศึกษาเขามหาวิทยาลัย และการบรรยายเรื่อง “Motivation in the classroom”
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2547 สมาคมฯ ไดจัดการประชุมใหญวิสามัญครั้งที่ 1 พ.ศ. 2547 โดยมีสาระที่สําคัญ
เพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุม ในการแกไขขอบังคับของสมาคมฯ เรื่องการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งของสมาคมฯ จากเดิมที่
ตั้งอยูที่สถานทูตออสเตรเลีย เปนที่ตั้งใหมที่อาคารสํานักงานอื้อจือเหลียง ซึ่งคุณเกษียร เอื้อวัฒนะสกุล เจาของอาคารได
กรุณาใหความอนุเคราะหสมาคมฯ อยางดียิ่ง และสมาคมฯ ขอขอบพระคุณไว ณ ที่นี้ดวย โดยขณะนี้สมาคมฯ ได
ดําเนินการแจงทางการเปนที่เรียบรอยแลว
สมาคมฯ ไดเขาพบและแสดงความยินดีกับผูอํานวยการคนใหมของ AEI คือ Mrs. Jan Gough-Watson เมื่อวันที่
8 ธันวาคม 2547 และเปนที่นายินดีที่ Mrs. Gough-Watson ใหความสนใจในการดําเนินงานของสมาคมฯ มาก และยินดีที่
จะใหความรวมมือในกิจกรรมของสมาคมฯ ตอไป และในโอกาสแรกนี้ สมาคมฯ ก็ไดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง
“แหลงเรียนรูดิจิทัลสนับสนุนการเรียนการสอน (Digital Resources in Learning & Teaching)” รวมกับ AEI และ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2548 โดย AEI ไดอนุเคราะหจัดผูเชี่ยวชาญมาบรรยายในการ
สัมมนาขางตนดวย
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2548 สมาคมฯ ไดจัดการบรรยายพิเศษเรื่อง “Risk Management” โดย คุณศิริ ตงศิริ ซึ่งเปน
ผูเชี่ยวชาญ ทางดานการบริหารจัดการความเสี่ยงทางดานการเงิน และการประกันภัยของการรถไฟแหงมลรัฐ New South Wales
ประเทศออสเตรเลีย ณ โรงแรมไท-ปน สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ
กิจกรรมอื่นๆ ที่สมาคมฯ ไดรวมกับสมาคมอื่น มีดังนี้ :• การตอนรับทูตมิตรภาพของ “ชมรมแลกเปลี่ยนมิตรภาพระหวางประเทศ -- Newcastle, Australia
(The Freindship Force of Newcastle, Australia)” เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2547 ซึ่งมาเยือนประเทศไทย
ระหวางวันที่ 14-21 ตุลาคม 2547 โดยเปนแขกของ “ชมรมแลกเปลี่ยนมิตรภาพระหวางประเทศ -- กรุงเทพฯ
(The Friendship Force of Bangkok)”
• สมาคมฯ ไดรับเชิญจากศูนยภูมิภาคการอุดมศึกษาและการพัฒนา (SEAMEO RIHED) ใหเขารวมการสัมมนา
นานาชาติ เรื่อง “Human Resource Management for Global Competitiveness” เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2547
ซึ่งอุปนายกของสมาคมฯ ไดเขารวมสัมมนาดวย
กิจกรรมที่สมาคมฯ ไดเตรียมการไวเปนอยางดี และจะจัดในเดือนเมษายน-พฤษภาคมนี้ ไดแก :
1) การส ง นั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษาอายุ ป ระมาณ 15-22 ป จํ า นวน 15-20 คนไปอบรมและฝ ก พู ด ภาษาอั ง กฤษ
ที่ ประเทศออสเตรเลี ย โดยผนวกกิ จกรรมการศึ ก ษาเรี ย นรูขนบธรรมเนี ยมประเพณี แ ละวั ฒนธรรมของ
คนออสเตรเลีย และการทองเที่ยวเขาไปดวย เพื่อใหการฝกอบรมเชิงปฏิบัติมีความสนุกสนาน ไมนาเบื่อ โดย
จะตองใชสื่อภาษาอังกฤษตลอดเวลาเปนเวลา 3 อาทิตย กิจกรรมนี้สมาคมฯ ไดเตรียมการและประสานงาน
อยางดีกับคณะทํางานมืออาชีพที่ประเทศออสเตรเลีย จึงอยากจะขอเชิญชวนใหสมาชิกของสมาคมฯ และผูที่
สนใจไดสงลูกหลานของทานมารวมกิจกรรมนี้ ซึ่งสมาคมฯ เชื่อมั่นวาจะไดรับประโยชนอยางดียิ่ง
2) รายการทัศนศึกษา Sydney-Canberra-Newcastle สําหรับสมาชิกสมาคมฯ เพื่อนๆ ของสมาชิก และครอบครัว
ระยะเวลา 7 วัน สมาคมฯ ไดจัดเตรียมรายการเดินทางไวนาสนใจมากเชนกัน จึงขอเชิญชวนใหทุกทานมารวม
การเดินทางรายการนี้ดวย
ขณะนี้ยังอยูระหวางการจัดทํา web-site ของสมาคมฯ ซึ่งคาดวาจะแลวเสร็จประมาณกลางปนี้
ทายนี้ ขอเชิญชวนใหสมาชิกของสมาคมฯทุกทานตลอดจนครอบครัวและเพื่อนๆ ของสมาชิก มารวมกิจกรรมตาง ๆ
ของสมาคมฯ ใหมากๆ ยิ่งขึ้นครับ

พงษประพาฬ

ขันธนะภา

Australian Ambassador to Thailand (H.E. Bill Paterson)
Prior to becoming Ambassador
to Thailand at the time of the
December 2004 tsunami disaster,
Mr Paterson was Head of the
Southeast Asia division in the
Australian Department of Foreign
Affairs and Trade. In 2002-03 he
was Head of the Government’s
Iraq Task Force. He was Head of
the International Security Division
in the Department of Foreign
Affairs and Trade in Canberra in
2001-02. The division is principally responsible for
strategic policy and politico-military affairs. Following the
September 11 terrorist attacks, he was appointed chair of
the government’s Anti-Terrorism Task Force.
During 2000, he served as Chief of Staff and Principal
Adviser to the Foreign Minister. In 1998-99, he served
as Assistant Secretary in the Department of Prime
Minister and Cabinet, advising and supporting the Prime
Minister on Asia, APEC and trade policy issues, including
policy toward Indonesia, the East Timor crisis and the
Asian financial crisis.
From 1995 to 1997, Mr Paterson was Minister in the
Australian Embassy in Tokyo.
In 1993 and 1994 he was Assistant Secretary,
Americas Branch, in the Department of Foreign Affairs
and Trade, responsible for Australia’s political, foreign
policy and trade relations with the United States, Canada
and the countries of Latin America. From 1991 to 1992,
Mr Paterson directed Australia’s international public
affairs programs. With the ABC, he developed proposals
for an Australian television service to Asia (now ABC
Asia Pacific).

After an attachment to the Office of National
Assessments (ONA) in Canberra, Mr Paterson served
from 1987 to 1991 as Counselor at the Embassy of
Australia in Washington. He was senior Australian
Representative to the United States intelligence
community and responsible for liaison with CIA, State
Department and other agencies on key politico-military,
strategic and economic issues.
Mr Paterson has also served as Director for Nuclear
Affairs in the Department of Foreign Affairs, during which
he was responsible for nuclear non-proliferation, regional
nuclear cooperation and Australian membership of the
International Atomic Energy Agency (IAEA). From 1981
to 1984, he was First Secretary at the Australian
Embassy in Vienna, accredited to Austria, Hungary, the
IAEA and the United Nations narcotics bodies. Mr
Paterson had responsibility for Australia’s bilateral
relations with Hungary and for the protection of the
interests of Australia’s licit opiates industry.
Mr Paterson was a member of the team which
opened the Australian Embassy in Baghdad, Iraq in
1976. He worked in Iraq from 1976 to 1978 and
undertook a series of short-term missions to Lebanon,
Kuwait, Syria and Jordan. Earlier, he served in Dhaka,
Bangladesh from 1972 to 1974.
Mr Paterson was educated at Ballarat College and
has an honours degree from the University of Melbourne.
He has served as a member of the Boards of the
Fulbright Commission and the Australian Centre for
American Studies. He is a Fellow of the Australian
Institute of Management (FAIM) and is married with three
children. He was awarded the Public Service Medal in
the
2004
Australia
Day
Honours
Awards.

ฟอรมชําระคาบํารุงสมาคม / ขอมูลสมาชิก
สมาคมศูนยวิชาการไทย – ออสเตรเลีย
ชื่อ …………………..……………………………….. สกุล ………………. …………………….………………. คํานําหนา……………………………..
FIRST NAME ……………………………………… FAMILY NAME ………………………………………… TITLE ………..……………..………
ไดชําระคาบํารุงสมาคม ตลอดชีพจํานวน 1000 บาท
รายปจํานวน 100 บาท ดวย
เช็คขีดครอมสั่งจาย “สมาคมศูนยวิชาการไทย – ออสเตรเลีย”
โอนเงินเพื่อเขาบัญชีออมทรัพย ธนาคารไทยพาณิชย สาขาพระราม 4 เลขที่บัญชี 096-2-01411-1 ชื่อบัญชี “สมาคมศูนยวิชาการไทย – ออสเตรเลีย”
ทั้งนี้ไดสงเช็คหรือสําเนาการโอนเงินถึงนายทะเบียน : ผศ.ดร.สุณี รักษาเกียรติศักดิ์ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23
วัฒนา กทม. 10100 e-mail: sunee@swu.ac.th fax: 02 6641000 ตอ 8052
กรุณากรอกขอมูลตอไปนี้ถามีการเปลี่ยนแปลงจากที่เคยใหไวกับสมาคม
สถานที่ติดตอทางไปรษณีย (เปน บาน
ที่ทํางาน) เลขที่ ……………………………………………………………………………………….
อําเภอ/เขต ………………… จังหวัด ……………………… รหัสไปรษณีย ……………
โทรศัพท …………………………… …………………………… โทรสาร …………………….. E-mail …………..…………………………….
หลักสูตรที่ศึกษาในออสเตรเลีย
ปริญญา/ประกาศนียบัตร
สถาบัน
ตั้งแต ค.ศ.
ถึง ค.ศ.
1. ……………………………………………..
….……………
……………………………………..
………….. …………
2. ……………………………………………..
….……………
……………………………………..
………….. …………
3. ……………………………………………..
….……………
……………………………………..
………….. …………
อาชีพ
ราชการ
รัฐวิสาหกิจ
ธุรกิจ
องคการกุศล
อื่น ๆ (ระบุ) …………………………………………………
ชื่อกิจการ / สถาบัน / องคการ ……………………………………… หนวยงาน (ฝาย-แผนก / กรม-กอง) …………………………………………….

แนะนํา AEC - Australian Education Centre
AEC – Australian Education Centre เปน
สวนหนึ่งของ AEI - Australian Education
International ซึ่งมีหนาที่ในการใหขอมูล
เกี่ยวกับการศึกษาและฝกอบรมในประเทศ
ออสเตรเลียทุกระดับการศึกษา ไมวาจะเปน
โปรแกรมการฝกอบรม การเรียนภาษา
อังกฤษ การศึกษาในระดับโรงเรียน จนถึง
หลักสูตรตางๆในมหาวิทยาลัย ผูสนใจ
สามารถเขามาคนหาขอมูลดวยตนเองพรอม
ทั้งรับเอกสารของสถาบันตางๆ ที่สํานักงาน
ของ AEI ซึ่งอยูที่อาคารสถานทูตออสเตรเลีย
ถนนสาทรใต หรือคนหาขอมูลเพิ่มเติมไดที่
http://www.studyinaustralia.gov.au/thailand

AEC
มีกําหนดการการสัมมนาและ
นิ ท รรศการด า นการศึ ก ษาในประเทศ
ออสเตรเลียเร็วๆ นี้ดังนี้
19 Mar 05 - Free Seminar : Studying
at Windsor Institute of Commerce
and Languages
26-27 Mar 05 - Join TIECA Exhibition
30 Apr 05 - Free Seminar : Studying at
Wollongong University College
21 May 05 - Free Seminar : Studying at
Central Queensland University
4 Jun 05 - Join CP Education Interview
Program - Bangkok

11-12 Jun 05 - Join IDP Exhibition
18 Jun 05 - Free Seminar : Studying at
University of Wollongong
27 Jun 05 - Join AEAS and Australian
High School Fair
17 Sept 05 - Free Seminar : Studying at
University of Wollongong

ที่ทําการใหมขอวีซาไปออสเตรเลีย
เดี๋ยวนี้ผูประสงคจะไปประเทศออสเตรเลียสามารถขอวีซาไดที่ที่ทําการใหม ตึกไทยซีซี ถนนสาทรใต
ในวันจันทรถึงศุกร เวลา 8.30 -16.30 น. คนหาขอมูลเพิ่มเติมไดที่ http://www.vfs.co.th/ และ
http://www.immi.gov.au/
สมาคมศูนยวิชาการไทย – ออสเตรเลีย (Thai – Australian Technological Services Centre – TATSC) ไดจัดตั้งขึ้นใน พ.ศ.2523 โดยมีวัตถุประสงค :
• สนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี ภาษาและวัฒนธรรม
• เปนศูนยกลางเนนความเปนหนึ่งเดียวกันของกลุมสมาชิก เพื่อความเปนเลิศทางวิชาการ
• เผยแพรผลงานของสมาคมและเพื่อใหเกิดความตอเนื่องของกิจกรรมของสมาคม
สมาชิกสามัญ ไดแก บุคคลที่เคยไปฝกงาน ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศออสเตรเลียโดยไดรับวุฒิบัตรจากสถาบันนั้น หรือเปนสมาชิกวิสามัญ
ติดตอกันครบ 3 ปแลว และไดยื่นความจํานงขอสมัครเขาเปนสมาชิกสามัญและคณะกรรมการบริหารมีมติอนุมัติ
สมาชิกวิสามัญ ไดแก บุคคลนอกเหนือจากที่กลาวขางตน ที่ไดยื่นความจํานงขอสมัครเปนสมาชิกวิสามัญและคณะกรรมการบริหารมีมติอนุมัติ
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