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ในจดหมายขาวฉบับนี้ ขอสรุปกิจกรรมตางๆ ที่คณะกรรมการบริหารสมาคมฯชุดปจจุบัน
(ซึ่งเปนชุดที่ 13 โดยมีวาระจาก กันยายน 2550 – สิงหาคม 2552) ไดดําเนินการไปแลว
รวมทั้งการเขารวมกิจกรรมกับองคกรอื่นๆ ดังนี้
1. การจัดทัศนศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมัคคุเทศกกิตติมศักดิ์ คุณวิชติ อุนนาท
รวรางกูร ศิษยเกาออสเตรเลีย ทุน Colombo Plan และเปนชาวสุพรรณบุรี จัดขึ้นเมื่อวัน
อาทิตยที่ 9 ธันวาคม 2550 มีผูรวมเดินทางจํานวน 37 คน
2. การจัดสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการเรื่อง Writing Scientific Articles for Publication III เมื่อ
วันเสาร-อาทิตยที่ 15-16 ธันวาคม 2550 ณ โรงแรม Century Park มีผูเขาสัมมนา 54 คน
3. การจัดสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการเรื่อง การบริหารจัดการและการวางแผนสภาวะฉุกเฉินและ
ความตอเนื่องของธุรกิจ โดยรวมกับ Australian Education International (AEI) ของสถานm
ทูตออสเตรเลีย ซึ่งสนับสนุนคาใชจายวิทยากรจากออสเตรเลีย Mr.Michael Tarrant และ
สมาคมยังไดรับเกียรติจากศิษยเกาออสเตรเลีย คุณศิริ ตงศิริ และ ดร.วินัย พฤกษะวัน
มารวมเปนวิทยากรดวย การสัมมนานี้จัดขึ้นเมื่อวันศุกร-เสาร-อาทิตยที่ 11-12-13 มกราคม
2551 ณ โรงแรม Century Park มีผูเขาสัมมนาจํานวน 40 คน
4. การจัดประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารเรื่อง นวัตกรรมวิทยาศาสตรศึกษา เนนการเรียนรูแบบสืบ
เสาะหาความรูทางวิทยาศาสตร โดยรวมกับ Australian Education International (AEI) ของ
สถานทูตออสเตรเลีย ซึ่งสนับสนุนคาใชจายวิทยากรจากออสเตรเลีย Mr.Graeme Oliver
และ Ms.Lyn Jefferie และโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ซึ่งสนับสนุนสถานที่ การประชุมนี้
สมาคมไดรับเกียรติจากศิษยเกาออสเตรเลียและที่ปรึกษาสมาคม รองศาสตราจารย ดร.ธนิต
ผิวนิ่ม เปนผูบ รรยายสรุป จัดขึ้นเมื่อวันพุธ-พฤหัสบดีที่ 7-8 พฤษภาคม 2551 ณ โรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ มีผูเขาประชุมจํานวน 78 คน
5. การเขารวมกิจกรรม Australian Alumni Night ซึ่งจัดโดย AUSTCHAM และ AEI
6. การเขารวมกิจกรรม English Speech Competition ซึ่งจัดโดย ASC
7. การเขารวมกิจกรรม งานวันชาติออสเตรเลีย ซึ่งจัดโดยสถานทูตออสเตรเลีย
8. การเขารวมกิจกรรม Education Australia ซึ่งจัดโดย IDP และ Austrade
9. การจัดสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการเรื่อง Writing Scientific Articles for Publication iV เมื่อ
วันเสาร-อาทิตยที่ 19 – 20 didEk8, 2551 ณ โรงแรม Century Park มีผูเขาสัมมนา 84 คน
ทายนี้ ขอเชิญชวนสมาชิกเขารวมประชุมใหญประจําป ในวันอาทิตยที่ 31 สิงหาคม 2551
เพื่อใหขอเสนอแนะตอกิจกรรมตางๆ และรวมฟงการบรรยายพิเศษ
รองศาสตราจารย ดร.อุทุมพร พลาวงศ

ขาวจาก AEI
ตั้งแต 1 กรกฎาคม 2551 คาธรรมเนียมการขอวีซาไปประเทศออสเตรเลียชนิด
tourist/business เปน 3200 บาท (A$100) และ 14,500 บาท (A$450) สําหรับวีซา นักเรียน
การขอวีซาทําไดที่ตึกไทยซีซี ถนนสาทรใต ในวันจันทรถึงศุกร เวลา 8.30 - 16.30 น.
คนหาขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.vfs.co.th และ www.immi.gov.au

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
EMERGENCY & BUSINESS RESILIENCE/CONTINUITY MANAGEMENT & PLANNING

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
พระโขนง กทม. 10110 e-mail: sunee@swu.ac.th fax: 02 2592217
กรุณากรอกขอมูลตอไปนี้ถามีการเปลี่ยนแปลงจากที่เคยใหไวกับสมาคม
สถานที่ติดตอทางไปรษณีย (เปน บาน
ที่ทํางาน) เลขที่ ……………………………………………………………………………………….
อําเภอ/เขต ………………… จังหวัด ……………………… รหัสไปรษณีย ……………
โทรศัพท …………………………… …………………………… โทรสาร …………………….. E-mail …………..…………………………….
หลักสูตรทิ่ศึกษาในออสเตรเลีย
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) …………………………………………….

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
WRITING SCIENTIFIC ARTICLES FOR PUBLICATION

(III, IV)

สืบเนื่องจากความสําเร็จในการจัดการสัมมนาเรื่อง Writing Scientific Articles for Publication ไปแลวสองครั้ง สมาคมฯ จึง
จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในเรื่องเดียวกันเปนครั้งที่ 3 ในวันเสาร-อาทิตยที่ 15-16 ธันวาคม 2550 มีผูเขารวมสัมมนา 54 คน
และไดมีการจัดครั้งที่ 4 ในวันเสาร-อาทิตยที่ 19-20 กรกฎาคม 2551 มีผูเขารวมสัมมนา 84 คน

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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ชื่อหรือสถานที่ติดตอไมถูกตองโปรดแจงนายทะเบียน (ผศ.ดร.สุณี รักษาเกียรติศักดิ์ e-mail: sunee@swu.ac.th fax: 02 2592217)
ไมถึงผูรับโปรดสงคืน ผศ.ดร.สุณี รักษาเกียรติศักดิ์ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พระโขนง กทม. 10110

