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หนา 1 จาก 7 

 
กิจกรรมของสมาคมฯ : สิงหาคม 2546 – สิงหาคม 2547 
 

 
 
1)  การประชุมของสมาคมฯ 
 

1.1 การประชุมประจําเดือน 
 คณะกรรมการสมาคมฯ ไดประชุมการดําเนินงานของสมาคมฯ เดือนละครั้ง ตั้งแตเดือน 

สิงหาคม 2546 ถึง สิงหาคม 2547  รวม 13 ครั้ง 
 
 1.2 การประชุมใหญสามัญประจําป 
 การประชุมในวันที่ 28 สิงหาคม 2547 เปนการประชุมใหญสามัญประจําป  ครั้งแรกของคณะ

กรรมการชุดปจจุบัน 
 
2)  การบรรยายพิเศษ 
 
 2.1 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2546 : การบรรยายพิเศษเรื่อง “ความสําคัญและสาระที่สาํคัญในการ

ประชุม APEC 2003 และผลกระทบที่มีตอชีวิตความเปนอยูของประชาชนคนไทยโดยทั่ว
ไป”  โดยมี ดร. สุนทร ชัยยินดีภูมิ  จากกระทรวงการตางประเทศเปนวิทยากร และจัดการ
บรรยายที่มหาวิทยาลัยศิลปากร  มีผูเขารวมฟงการบรรยายประมาณ 30 คน  

 
2.2 วันที่ 26 พฤษภาคม 2547 : สมาคมฯ และ Australian Education International (AEI)  ซึ่ง

เปนหนวยงานหนึ่งของสถานทูต Australia ที่ใหการสนับสนุนทางดานการศึกษา, ทางดาน
วิทยาศาสตร และการฝกอบรม ไดจัดการบรรยายพิเศษเรื่อง “Motivation in the 

Classroom” รวมกับคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี Dr. Ian Allen เปน
วิทยากร และจัดที่คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  มีผูเขาฟงทั้งส้ินประมาณ 30 คน 

 
3)  ทัศนศึกษา ใน 1 วัน 
  

3.1 วันที่ 21 ธนัวาคม 2546 : สมาคมฯ ไดจัดการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ – วัฒนธรรม ณ 
พิพิธภัณฑบานเขายี่สาร ที่อําเภออําพวา จังหวัดสมุทรสงคราม   

 การบรรยายรายละเอียดตางๆ ตลอดรายการไดรับความอนุเคราะห  จากอาจารยสิริอาภา  
 รัชตะหิรัญ ซึ่งเปนอาจารยภาษาไทย ที่มหาวิทยาลัยศิลปากร เปนคนทองถ่ินบานเขายี่สาร 

และเปนผูรวมกอตั้งพิพิธภัณฑบานเขาย่ีสาร  ซึ่งสมเด็จพระเทพรตันราชสุดา สิรินทร ไดทรง
เสด็จมาทําพิธีเปดพิพิธภัณฑดังกลาว 

                                          
มีผูรวมเดินทางทั้งส้ินประมาณ 30 คน 
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3.2 วันที่ 28 มีนาคม 2547 : สมาคมฯ ไดจัดทัศนศึกษาไปเยี่ยมชมศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหิน
ซอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริที่จังหวัดฉะเชิงเทรา, แวะชมสวนมะมวง น้าํดอกไมสีทอง 
และหมูบานน้ําตาลสด  แตเนื่องจากมีผูสนใจรวมเดินทางนอยเกินไป  สมาคมฯ จึงตองยก
เลิกรายการนี้ 

 
4. การจัดสัมมนา 
 

4.1 วันที่ 24 และ 25 พฤษภาคม 2547 : สมาคมฯ ไดจัดการสัมมนานานาชาติเรื่อง “การรับ
บุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา” รวมกับ AEI, ศูนยภูมิภาคการอุดมศึกษาและการ
พัฒนา (SEAMEO RIHED)  และคณะกรรมการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ 

  
 การสัมมนามีวัตถุประสงค เพ่ือแลกเปล่ียนประสบการณการรับนักศึกษาเขาศึกษาในสถาบัน

อุดมศึกษา,  การศึกษาแนวทางการใชระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA)  และการทดสอบ
ระดับชาติ (National Test)  ที่ใชไดอยางมีประสิทธิผล  รวมทั้งการหาขอเสนอแนะแนวทาง
การปรับปรุงการรับนักศึกษาเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศตางๆในภูมิภาคเอเซีย
ตะวันออกเฉียงใต  โดยมีตัวแทนของประเทศตางๆ เปนผูนําเสนอ จากประเทศออสเตรเลีย, 
สหรัฐอเมริกา, บรูไน, กัมพูชา, อินโดนีเซีย, ลาว, มาเลเซีย, พมา, ฟลิปปนส, สิงคโปร, เวียด
นาม และประเทศไทย   

 
 มีผูมาเขารวมสัมมนาทั้งส้ินประมาณ 100 คน    
 

4.2  วันที่ 10 กรกฎาคม 2547 :  สมาคมฯ รวมกับ AEI ไดจัดสัมมนา และอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การสอนวิทยาศาสตรในโรงเรียนมัธยมศึกษา : แนวทางของออสเตรเลีย”  รวม
กับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ซึ่งไดอนุเคราะหใหสมาคมฯ ใชสถานที่ของโรงเรียนและหอง
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร ในการจัดสัมมนาและอบรมภาคปฏิบัติดังกลาว  

 วิทยากรคือ Mr. Jim Davies ซึ่งเปนผูอํานวยการของ Australian Science and 

Mathematics School (ASMS) และคณะครูของโรงเรียน ASMS อีก 3 คน ทุกคนมีประสบ
การณและความชํานาญในการเรียนการสอนวิทยาศาสตรในโรงเรียนมัธยมเปนอยางดี  

 
สมาคมฯ ไดจัดวิทยากรรวมอีก 3  คน เพ่ือชวยแปลสรุปการสัมมนาในครั้งนี้  ประกอบ
ดวย รศ. ดร. ณสรรณ ผลโภค จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ดร. ปกขวัญ หุตางกูร 
และ ดร.สุรินทร เหลาสุขสถิตย จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ     
  
การสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ มีครูจากโรงเรียนทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด 
มารวมทั้งส้ิน 198 คน จาก 67 โรงเรียน ซึ่งไดประสบความสําเร็จเปนอยางดีย่ิง 
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5) ความรวมมือกับสมาคมหรือองคกรอื่น 
 

5.1 ความรวมมือกับสมาคมไทย – ออสเตรเลีย (TAA)   
 
 กรรมการของสมาคมศูนยวิชาการไทย – ออสเตรเลีย และ สมาคมไทย – ออสเตรเลีย ไดแลก

เปล่ียนความคิดเห็นในการดําเนินงานรวมกัน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2546 และ        
14 พฤศจิกายน 2546 ไดมีความตกลงรวมกันในเบื้องตนวา หากสมาคมใดจัดกิจกรรมใดขึ้น
ก็ใหอีกสมาคมเปนเจาภาพรวมดวยโดยไมตองจัดการใดๆ ทั้งนี้ เพ่ือใหสมาชิกของทั้ง 2 
สมาคม  ไดรับทราบและสามารถมารวมกิจกรรมของทั้ง 2 สมาคมไดหากมีความสนใจ และจะ
ไดมีความใกลชิดกันมากขึ้น 

 
5.2 ความรวมมือกับมหาวิทยาลัยช้ันนํา 8 แหงของออสเตรเลีย 
 

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2547  สมาคมฯ ไดรับเชิญจาก AEI เพ่ือพบกับ Dr. Robert Coelen 
ของมหาวิทยาลัย Queensland ประเทศออสเตรเลียและไดเดินทางมาในฐานะผูแทนของกลุม
หาวิทยาลัยชั้นนํา 8 แหงของประเทศออสเตรเลีย หรือที่เรียกโดยยอวา GO8 (Group of  8)   ม

 
 ไดมีความตกลงรวมกันในเบื้องตนใหสมาคมฯ เปนศูนยกลางการประสานงานรวมกันใน

ประเทศไทย ในการทําโครงการทางดานการพัฒนาเทคโนโลยีและงานวิจัยที่นาสนใจ  
 

ขณะน้ียังไมไดมีการดําเนินงานใดๆ รวมกัน และจะตองมีการประชุมในรายละเอียดรวมกันใน
โอกาสตอไป 
 

6)  หนังสือขาวของสมาคมฯ 
สมาคมฯ ไดจัดพิมพหนังสือขาวทุกๆ 6 เดือน และจัดสงใหสมาชิกไดทราบขาวและกิจกรรม
ของสมาคมฯ     ในปที่ผานมา สมาคมฯ ไดจัดทาํหนังสือขาว 2 ฉบับ เมื่อเดือนมกราคม 
2547  และ  สิงหาคม 2547 
 

7)  web site ของสมาคมฯ
สมาคมฯ ไดเริ่มจัดทํา web site ของสมาคมฯ ข้ึน  ขณะนี้อยูในระหวางการจัดทํารายละเอียด 
โดยสมาคมฯ ไดวาจางใหบริษัท Pro-Line เปนผูดําเนินการจัดทํารูปแบบ  และโครงสรางของ     
web site ดังกลาวตามวัตถุประสงค ของคณะกรรมการสมาคมฯ 

 
 วัตถุประสงคในการจัดทํา web site ของสมาคมฯ ก็เพ่ือเสริมสรางประสิทธิภาพในการที่จะส่ือ

กับสมาชิกของสมาคมฯ  และเผยแพรขอมูลตาง ๆ ของสมาคมฯ ตอบุคคลโดยทั่วไปใหกวาง
ขวางยิ่งข้ึน 

 ดร. มานพ  เรี่ยวเดชะ อุปนายกสมาคมฯ ช้ีแจงสถานะภาพของการจัดทํา web site ของ
สมาคมฯ  
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8. กิจกรรมอื่นๆ 
 

8.1 ทองเที่ยว Sydney และเรียนรูภาษาอังกฤษ 
 สมาคมฯ กําลังพิจารณารายละเอียดที่จะนําเด็กอายุ 14-17 ป ไปทองเที่ยว Sydney และได

เรียนรูภาษาอังกฤษในเวลาเดียวกันเปนเวลาประมาณ 2 อาทิตย ในชวงที่โรงเรียนปดเทอม: 
คือเดือนเมษายน – พฤษภาคม และเดือนตุลาคม โดยแยกเปนกลุม ๆ ละ 3 คน และมีนัก
ศึกษามหาวิทยาลัยออสเตรเลียประกบ 1 คน ตลอดเวลาที่ทองเที่ยวอยูดวยกันตามโปรแกรม
และพักอาศัยอยูกับครอบครัวออสเตรเลีย 

 
8.2 การสํารวจกิจกรรมที่สมาชิกมีความสนใจ
 สมาคมฯ ไดจัดทําแบบสํารวจสงใหสมาชิกพรอมหนังสือขาวสมาคมฉบับที่ 2 เพ่ือสอบถาม

ความสนใจของสมาชิกวามีความประสงคใหสมาคมฯ จัดกิจกรรมใดบาง  และจะไดพิจารณา
ดําเนินการตอไป 
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แผนงานกิจกรรมสมาคมฯ ในรอบ 1 ป ขางหนา  
 
 
 
1)  การประชุมของสมาคมฯ 
 1.1 การประชุมประจําเดือน 

 คณะกรรมการสมาคมฯ จะประชุมเดือนละครั้งจนถึงเดือนสิงหาคม 2548 เพ่ือพิจารณาการ
ดําเนินงานของสมาคมฯ ใหมีความเหมาะสมและตอเนื่อง 

 
 1.2 การประชุมใหญสามัญประจําป

 จะมีการประชุมใหญสามัญประจําป ครั้งที่ 2 ของคณะกรรมการสมาคมฯ ชุดปจจุบันในเดือน
สิงหาคมปหนา  และจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหมดวย 

 
2) การบรรยายพิเศษ
 สมาคมฯ จะจัดการบรรยายพิเศษโดยผูเช่ียวชาญ หรือบุคคลที่มีช่ือเสียง และ/หรือกําลังดํารง

ตําแหนงที่สําคัญ ในหัวขอที่กําลังอยูในความสนใจของสังคมโดยทั่วไป โดยจะจัดทุกๆ 3 
เดือน  โดยประมาณ 

 
 ขณะน้ีสมาคมฯ ไดเรียนเชิญ รศ. ดร. ปริญญา จินดาประเสริฐ ซึ่งทานสังกัดที่มหาวิทยาลัย

ขอนแกน และขณะนี้ดํารงตําแหนงเปนประธานบอรดของการรถไฟแหงประเทศไทย ในอดีต
ทานเปนวุฒิสมาชิกและอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน มาบรรยายในหัวขอเก่ียวกับการ
คมนาคมในประเทศไทย หรือในหัวขอที่เก่ียวกับการรถไฟแหงประเทศไทย  

 
 สมาคมฯ จะไดประชาสัมพันธการบรรยายขางตนใหทราบตอไป 

 
3)  ทัศนศึกษาใน 1 วัน 

วันอาทิตยที่ 26 กันยายน 2547  สมาคมฯ จะจัดทัศนศึกษาวัดที่มีความสําคัญทางประวัติ
ศาสตร 9 แหงใน 3 จังหวัด ไดแก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, อางทอง และสิงหบุรี  “เพ่ือ
สืบสานวัฒนธรรม, ชมวิถีชีวิตไทย, ยอนรอยประวัติศาสตร, ทําบุญไหวพระและรบัศีลรับพร” 
 
จึงขอเชิญชวนสมาชิกทุกทาน ตลอดจนครอบครัวและเพื่อนๆ ของสมาชิกมารวมทัศนศึกษา
ในครั้งนี้ดวย  ซึ่งทานจะไดรับความรูทางประวัติศาสตร, วัฒนธรรม และไดทําบุญไหวพระรับ
ศีลรับพรใหจิตใจผองแผวปราศจากกิเลศทั้งหลายทั้งปวง 
 

 โปรดดูรายละเอียดกําหนดการเดินทางในเอกสารและสมัครไดเลย 
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การจัดทัศนศึกษาใน 1 วันนี้ สมาคมฯ จะพิจารณาจัดทุกๆ 3 เดือนโดยประมาณ และจะมีการ
ประชาสัมพันธใหสมาชิกไดทราบลวงหนาอยางนอย 1 เดือน 

4.  การจัดสัมมนา 
 

4.1 การจัดสัมมนารวมกับ AEI 
สมาคมฯ จะประสานงานกับ AEI ตอไป เพ่ือเชิญวิทยากรจากออสเตรเลียที่มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะเรื่องหรือสาขาวิชามาบรรยาย หรือจัดสัมมนาในหัวขอที่นาสนใจและมีประโยชน   

 
 คณะกรรมการของสมาคมฯ ไดประชุมเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม ที่ผานมาและมีความเห็นวาควร

พิจารณาจัดสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวขอตอไปนี้ :- 
 

 1)  Problem – based Learning & Teaching in Mathematics & Science. 
 

2 ) Web- based Resources in Learning & Teaching. 
 
 สมาคมฯ จะประสานกับ AEI และแจงใหสมาชิกไดทราบตอไป 

 
4.2 การจัดสัมมนาภาคภาษาไทย 

สมาคมกําลังพิจารณาที่จะจัดสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการภาคภาษาไทยรวมกับผูเช่ียวชาญ
จากมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ในหัวขอทางดานวิทยาศาสตร หรือคณิตศาสตร  โดยจะจัด
รวมกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณอีกครั้ง เนื่องจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณมีหอประชุม
และหองปฏิบัติการที่พรอมเพรียงและเหมาะสม  
 
ขณะน้ีสมาคมฯ กําลังติดตอและประสานงานกับวิทยากรที่เหมาะสม 

 
5) หนังสือขาวของสมาคม

สมาคมฯ จะจัดทําหนังสือขาว เพ่ือเผยแพรกิจกรรมและแจงขาวสารตางๆ ใหสมาชิกทราบตอ
ไป ในเดือน มกราคม 2548 และ สิงหาคม 2548 

 
6) กิจกรรมอื่นๆ 
 

6.1 ความรวมมือกับสมาคมหรือองคกรอื่น
สมาคมฯ จะไดประสานงานในการจัดทํากิจกรรมที่เปนประโยชนรวมกับสมาคมหรือองคกรอ่ืน
ตอไปเชน สมาคมไทย-ออสเตรเลีย, กลุมมหาวิทยาลัยชั้นนําตางประเทศ และอ่ืนๆ 
 

6.2 Web site ของสมาคมฯ
สมาคมฯ จะทํา Web site ของสมาคมฯ ใหสมบูรณ ใชงานไดตามวัตถุประสงคกอนครบวาระ
ในเดือนสิงหาคมปหนา 
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6.3 ทองเที่ยว Sydney และเรียนรูภาษาอังกฤษ 
 สมาคมฯ จะพิจารณารายละเอียดการดําเนินงาน และแจงใหสมาชิกและผูที่สนใจทราบตอไป 


