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กิจกรรมในรอบป

มกราคม 2550

กิจกรรมในเร็ว ๆ นี้
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการพิเศษ เรื่องการบริหารจัดการและการวางแผน
สภาวะฉุกเฉินและความตอเนื่องของธุรกิจ (Emergency & Business
Continuity Management & Planning)

ศาสตราจารย ดร. สิทธิชัย โภไคยอุดม เปนวิทยากรรับเชิญ
ในการประชุมใหญสามัญประจําป เมื่อ 20 ส.ค. 2549

รวมกับ Australian Education International จัดการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง Writing Scientific Papers for Publication

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการบริหารความเสี่ยงขององคกร
(Risk Management: Modern Methodology & Integrated System)

สมาคมฯ จะจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพิเศษเรื่อง “การบริหารจัดการและการ
วางแผนสภาวะฉุกเฉินและความตอเนื่องของธุรกิจ” (Emergency and Business
Continuity Management & Planning) โดยวิทยากรจากประเทศออสเตรเลีย
Mr. Michael Tarrant, Assistant Director for Education & Training of
Emergency Management, Australia และคุณศิริ ตงศิริ Risk Manager ของการ
รถไฟแหงมลรัฐ New South Wales ในวันเสารที่ 31 มีนาคม 2550 ถึง วัน
จันทรที่ 2 เมษายน 2550 ณ โรงแรม Century Park
การสัมมนาครั้งนี้เหมาะสําหรับผูบริหาร หัวหนาหนวยงาน ผูจัดการทุกระดับ
และบุ ค ลากรผู รั บ ผิ ด ชอบงานบริ ห ารความเสี่ ย งขององค ก ร ธุ ร กิ จ และ
อุตสาหกรรมขนาดใหญ/กลาง/เล็ก ทั้งภาครัฐและเอกชน การสัมมนา 2 วันแรก
จะเปนการนําเสนอใหผูเขาสัมมนามีความรู ความเขาใจการบริหารจัดการความ
ต อ เนื่ อ งของธุ ร กิ จ ทั้ ง ภาคทฤษฎี แ ละปฏิ บั ติ และในวั น ที่ 3 จะเป น การอบรม
ปฏิบัติการวางแผนความตอเนื่องของธุรกิจ ดังนั้น ผูเขาสัมมนาสามารถที่จะ
เลือกอบรม 2 วัน หรือ 3 วันไดตามความเหมาะสม กลาวคือผูที่ปฏิบัติหนาที่
บริ ห ารจั ด การธุ ร กิ จ สามารถเลื อ กอบรม 2 วั น แรก สํ า หรั บ ผู ที่ ป ฏิ บั ติ ห น า ที่
รับผิดชอบโดยตรงใหธุรกิจดําเนินไปโดยตอเนื่องปลอดจากความหายนะ ควร
อบรมตอในวันที่ 3 ไดแก ผูที่มีบทบาทเปน Risk Manager, Security & Crisis
Manager, ICT Operations Manager, Facilities Manager และ OHS Manager
เปนตน

โครงการเรียนพูดภาษาอังกฤษ และเรียนรูวัฒนธรรมของประเทศ Australia
สมาคมฯจะจัด โครงการเรียนพูดภาษาอังกฤษ และเรียนรูวัฒนธรรมของประเทศ
Australia ณ เมือง Sydney และ Canberra ระหวางวันที่ 15 เมษายน ถึง 6
พฤษภาคม 2550 รวมทั้งสิ้น 3 สัปดาห โดยจะรับนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนผู
ที่สนใจและผูปกครองของผูที่เขาอบรม เพื่อพัฒนาทักษะการติดตอสื่อสารดวย
สําเนียงอังกฤษแทและฝกการอยูรวมกับผูอื่นและชวยเหลือตัวเองได ในขณะที่ได
เรียนรูและสัมผัสคุณคาในวัฒนธรรมของชาวออสเตรเลียจากการใชชีวิตกินอยู
แบบชาวออสเตรเลีย และไดกําไรชีวิตจากประสบการณในการทัศนศึกษาทั้งใน
และนอกเมือง Sydney และ Canberra
นอกจากที่ พัก ระหว า งการทัศ นศึ ก ษา Sydney และ Canberra ส ว นใหญผู เข า
อบรมจะพักอยูที่ Twinviews Resort ซึ่งตั้งอยูชายฝงไปทางใตของ Sydney
200 ไมล และมีบรรยากาศที่ดึงดูดใจมีเสนห ผูเขาอบรมจะไดรวมทํากิจกรรม
หลากหลายที่ชาวออสเตรเลียนิยมทํากันในวันหยุด เชน ขับรถ Dirt track สปา
Jamberoo Park การเดินปา และเลนแคมปไฟ ลองเรือแคนู ผจญภัย ตกปลา
เยี่ยมชมฟารม เลนกอลฟ เกมยิงเปาและกีฬาหลากชนิด ทองเรือ ferry ฯลฯ
ขณะที่อยูในความดูแลอยางใกลชิดของครูชาวออสเตรเลีย และไทย และมีการฝก
สนทนาภาษาอังกฤษตลอดวัน และทบทวนบทเรียนทกคืน
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สารจากนายกสมาคมฯ
ในรอบ 6 เดือนที่ผานมาคณะกรรมการสมาคมฯ ไดดําเนินการ
จัดกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสมาชิกและผูที่สนใจ ดังนี้ :
1) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการบริหารความเสี่ยงขององคกรในสถานการณปจจุบัน : กลยุทธ
สมัยใหม และ ผลเฉลยแบบบูรณาการ (Risk Management Seminar & Workshop : Modern Methodology
& Integrated System) เมื่อวันเสาร-อาทิตยที่ 18-19 พฤศจิกายน 2549 ที่โรงแรม Century Park กรุงเทพฯ โดยมี
คุณศิริ ตงศิริผูเชี่ยวชาญจากประเทศออสเตรเลียเปนวิทยากรรวมกับ ดร.วินัย พฤกษะวัน ที่ปรึกษาสมาคมฯ การ
อบรมประสบความสําเร็จอยางดียิ่ง โดยมีผูเขาอบรมจากภาคเอกชน / ภาครัฐ / และรัฐวิสาหกิจ รวม 110 คน
2) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง Writing Scientific Papers for Publication เมื่อวันที่ 11-12 ธันวาคม 2549
ที่โรงแรม Windsor Suites กรุงเทพฯ โดยสมาคมฯ ไดจัดรวมกับ Australian Education International (AEI)
ของสถานทูตออสเตรเลีย ซึ่งเปนผูอนุเคราะหคาใชจายของผูเชี่ยวชาญที่มาบรรยายและจัดการอบรมเชิงปฏิบัติคือ
Mr. John Stirling ผูที่เขารับการ อบรมประกอบดวย อาจารยมหาวิทยาลัย นักวิชาการ และผูที่สนใจจัดพิมพ
ผลงานทางวิชาการลงในวารสารวิชาการ (Journals) รวม 98 คน
3) สมาคมฯ ไดจัดกิจกรรมทองเที่ยวใน 1 วัน โดยเรือสุขภาพของโรงพยาบาลหลวงพอเปน อําเภอนครชัยศรี
จังหวัดนครปฐม เมื่อวันอาทิตยที่ 6 สิงหาคม 2549 แตนาเสียดายที่มีผูมารวมกิจกรรมนอยเกินไป จึงมีความ
จําเปนตองยกเลิกการเดินทาง

สําหรับในชวง 6 เดือนแรกของปใหมนี้ สมาคมฯ ไดเตรียมการที่จะจัดกิจกรรมที่นาสนใจดังนี้ :
1) วันเสารที่ 31 มีนาคม – วันจันทรที่ 2 เมษายน 2550 สมาคมฯ จะจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง Emergency
and Business Continuity Management & Planning ครั้งที่ 2 โดยจะเพิ่มเนื้อหาเปนภาษาไทยใหมากขึ้น และ
จัดการอบรมลักษณะหลักสูตรมาตรฐาน 2 วันแรก ในวันที่ 3 จะอบรมใรายละเอียดสําหรับผูที่อยูในวิชาชีพนี้โดยตรง
2) วันที่ 15 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2550 สมาคมฯ จะจัดโครงการภาษาอังกฤษเพื่อเยาวชนและผูที่สนใจ ครั้งที่
2 ซึ่งจะมุงเนนการฝกพูดภาษาอังกฤษนอกสถานที่ การเรียนรูวัฒนธรรมของคนออสเตรเลีย และทัศนศึกษา รวม
ระยะเวลา 3 สัปดาห
3) สมาคมฯ จะจัดการทองเที่ยวและทัศนศึกษาใน 1 วัน โดยจะไดพิจารณาสถานที่ที่นาสนใจและประชาสัมพันธ
ใหสมาชิกไดทราบตอไป
ทายนี้ ผมขอเชิญชวนใหสมาชิกทุกทานมารวมกิจกรรมที่นาสนใจของสมาคมฯ กันมากๆ เพื่อสรางสีสันและ
ชีวิตชีวาใหกับการดําเนินงานของคณะกรรมการสมาคมฯ ใหมากยิ่งขึ้น และในศุภวาระดิถีขึ้นปใหม พ.ศ.
2550 คณะกรรมการสมาคมฯ ทุกทานขออํานวยพรใหสมาชิกทุกทาน และครอบครัว จงประสบความสุข
ความเจริญ และสมประสงคในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

พงษประพาฬ ขันธนะภา

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

การประชุมใหญสามัญประจําป

สัมมนาการบริหารความเสี่ยงขององคกร

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Writing Scientific Papers for Publication

เยี่ยมชม Thailand Science Park
สมาคมศูนยวชิ าการไทย-ออสเตรเลีย รวมกับ Australian-Thai Chamber of Commerce นําสมาชิกเยี่ยมชม Thailand
Science Park ณ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช) เมื่อวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2549
โดยเริ่มตนทีห่ องประชุมของ สวทช แนะนําองคกร หนวยงานภายใน และกิจกรรมตางๆของ Technology
Management Centre พรอมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่อาจทํากิจกรรมรวมกันในอนาคต ตอจากนั้นไดเขาเยี่ยมชม
Institute of Solar Energy Technology Development หองปฏิบัตกิ าร CAD/CAM/CAE ของศูนยเทคโนโลยีโลหะและ
วัสดุแหงชาติ หองปฏิบัติการ Enzyme และ Food ของศูนย
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