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หนา 1 จาก 6 

 
รายงานการดําเนินงานของสมาคมฯ : สิงหาคม 2547 – สิงหาคม 2548 

 
 
 
1)  การเปลี่ยนแปลงที่อยูของสมาคมฯ 
 เนื่องจากที่ผานมาสมาคมฯ  ไดใชที่อยูของสถานทูตออสเตรเลียเปนที่ตั้ง  ซึ่งจากการตรวจ
 สอบหนังสือโตตอบกับเจาหนาที่สถานทูตออสเตรเลียในอดีต  สมาคมฯ ไมเคยไดรับอนุญาติ
 ใหใชที่อยูของสถานทูตเลย  ดังนั้นคณะกรรมการฯ จึงเห็นสมควรใหดําเนินการแกไขใหถูกตอง 
 
 สมาคมฯ  ไดปรึกษาปญหาขางตนกับคุณเกษียร เอ้ือวัฒนะสกุล ซึ่งเปนอดีตกรรมการสมาคมฯ
 และไดรับความอนุเคราะหจากทานอยางดีย่ิง  โดยทานไดอนุญาติใหสมาคมฯ  ใชพ้ืนที่สํานัก
 งานของทานในอาคารสํานักงาน อ้ือจือเหลียงเปนที่ตั้งของสมาคมฯ ได 
 
 ดังนั้น  สมาคมฯ จึงไดทําการขอจดทะเบียนตอทางราชการใหม ซึ่งขณะนี้อยูในขั้นตอนสุดทาย
 ของการอนุมัติโดยอธิบดีกรมการปกครอง  คาดวาจะแลวเสร็จภายในเดือนกันยายน 2548 นี้ 
 คณะกรรมการฯ จะไดสงมอบเอกสารสําคัญที่ไดดําเนินการมาใหแกคณะกรรมการฯ ชุดใหม
 ตอไป 
 
2)  การประชุมของสมาคมฯ 
 

2.1 การประชุมประจําเดือน 
 คณะกรรมการสมาคมฯ ไดประชุมการดําเนินงานของสมาคมฯ เดือนละครั้ง ตั้งแตเดือน 

กันยายน 2547 ถึง สิงหาคม 2548  รวม 12 ครั้ง 
 
 2.2 การประชุมใหญวิสามัญ 
  สมาคมฯ ไดจัดการประชุมใหญวิสามัญ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2547 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 

2547  เพ่ือขอมติแกไข :- 
1) ขอบังคับของสมาคมฯ วาดวยเรื่องการเปลี่ยนที่ตั้งของสมาคมฯ  จากที่สถานทูตออส-
 เตรเลียเปนที่อาคารสํานักงานอ้ือจือเหลียง 
2) เปล่ียนแปลงกรรมการบริหารสมาคมฯ สืบเนื่องจากการเปล่ียนที่ตั้งสมาคมฯ ขางตน  
 ซึ่งจะตองแจงตอนายทะเบียนเขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 
 
 ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหดําเนินการได  ดังรายละเอียดรายงานการ
 ประชุมใหญวิสามัญ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2547 ที่แนบในหมวดที่ 7 
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2.3 การประชุมใหญสามัญประจําป 
 การประชุมในวันที่ 21 สิงหาคม 2548 เปนการประชุมใหญสามัญประจําปครั้งที่ 2 ของคณะ

กรรมการชุดนี้  และเปนการครบวาระการปฏิบัติหนาที่ดวย 
 
3)  การบรรยายพิเศษ 
 
 3.1 สมาคมฯ  ไดจัดการบรรยายพิเศษทางวิชาการเรื่อง  “การบริหารจัดการความเสี่ยง : ภัยพิบัติ

ที่องคกรปองกันได (Enterprise Risk Management) เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2548  
โดยสมาคมฯ ไดรับความกรุณาจากคุณศิริ ตงศิริ ซึ่งทํางานในประเทศออสเตรเลียมานานกวา 
30 ป และปจจุบันทานเปน Risk Manager ของการรถไฟแหงมลรัฐ New South 
Wales ประเทศออสเตรเลีย มาเปนวิทยากร  ทั้งนี้ดวยการประสานงานของ ดร.วินัย พฤษะ-
วัน ที่ปรึกษาของสมาคมฯ ซึ่งเปนผูริเริ่มจัดการอบรมหัวขอน้ีใหกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
และหนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจที่สําคัญๆ  อาทิเชน ที่ธนาคารแหงประเทศไทย และการ
รถไฟแหงประเทศไทย เปนตน 

 
  การบรรยายพิเศษขางตนไดรับความสนใจเปนอยางดี  และมีผูเขาฟงทั้งส้ินประมาณ 40 คน 
 

3.2 สมาคมฯ ไดเรียนเชิญ รศ.ดร. สิทธิชัย โภไคยอุดม อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหา
นคร, รศ.ดร. ปริญญา จินดาประเสริฐ ประธานบอรดของการรถไฟแหงประเทศไทย และ
อาจารยมหาวิทยาลัยขอนแกน และ ดร. กอบศักดิ์ ชุติกุล ปจจุบันเปนที่ปรึกษาของ WTO ที่ 
Geneva มาบรรยายใหสมาคมฯ ดวย  แตเนื่องจากทั้ง 3 ทานมีภาระกิจหลายประการ จึงไม
สามารถจัดหาวันที่ลงตัวมาบรรยายได 

 
4)  ทัศนศึกษาและกิจกรรม ใน 1 วัน 
  

4.1 สมาคมฯ ไดจัดทัศนศึกษาวัดที่มีความสาํคัญทางประวัติศาสตร 9 วัด ณ จังหวัดพระนครศรี- 
อยุธยา, จังหวัดอางทอง และจังหวัดสิงหบุรี เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2547 เปนการสืบสาน
วัฒนธรรม, ชมวิถีชีวิตไทย, ยอนรอยประวัติศาสตร, ไดทําบุญไหวพระ ถวายสังฆทานและรับ
ศีลรับพร วัดที่เดินทางไปไดแก วัดบานพาสน, วัดโพธิ์, วัดบานเลน, วัดทองบอ, วัดสมณโกฎิ 
วัดเกษไชโย, วัดละมุด, วัดพิกุลทอง และ วัดพระนอนจักรสีหวรวิหาร  

 
 ทัศนศึกษารายการนี้ไดรับความสนใจจากสมาชิกเปนอยางมากและ  มีผูรวมเดินทางทั้งส้ิน 42 

คน (เต็มรถ coach) 
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4.2 สมาคมฯ ไดจัดทัศนศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 และทัศนศึกษาวัด
สําคัญ 9 วัด ของจังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2548  แตเนื่องจากมีผูสนใจรวม
เดินทางนอยเกินไป  ทั้ง 2 รายการ สมาคมฯ จึงตองยกเลิกรายการทั้ง 2 ดังกลาว 

  
4.3 สมาคมฯ ไดจัดการแขงขัน bowling ของสมาคมฯ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2548 เพ่ือให

สมาชิกไดมีโอกาสมาพบปะกัน  แตเนื่องจากมีผูสงทีมเขาแขงขันเพียง 3 ทีม คือ AEI 2 ทีม 
และสมาชิก 1 ทีม ไมถึง 13 ทีม เพ่ือใหครอบคลุมคาใชจายได จึงตองยกเลิกไป 

 
5. การจัดสัมมนาและฝกอบรม 
 

5.1 สมาคมฯ ไดรวมจัดสัมมนาปฏิบัติการเรื่อง “แหลงเรียนรู digital สนับสนุนการเรียนการ
 สอน (Digital Resources in Learning & Teaching)” กับสถาบันคลังสมองของชาติ
 และสํานัก computer และ คณะวิทยาศาสตร ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเมื่อวันที ่
 25 กุมภาพันธ 2548  
 
 ในโอกาสนี้ สมาคมฯ ไดรบัความอนุเคราะหจาก Australian Education International   
 (AEI) ในการจัดผูเช่ียวชาญคือ Ms. Susan Atkins มานําเสนอประสบการณของ
 ประเทศออสเตรเลีย  โดยมีดร. ขนิษฐา รุจิโรจน ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเปนผู
 แปล การสัมมนาปฏิบัติการเรื่องแหลงเรียนรู digital สนับสนุนการเรียนการสอนนี้  
 ดร. สุณี รักษาเกียรติศักดิ์ ซึ่งเปนกรรมการและนายทะเบียนของสมาคมฯ เปนหัวหนาคณะที่
 ทํางานวิจัยนี้  รวมกับสถาบันคลังสมองของชาติ  และเปนผูนําเสนอการสัมมนาปฏิบัติการนี้
 ดวยตนเอง 

 
  มีผูเขารวมสัมมนาปฏิบัติการนี้ประมาณ 200 คน 

 
 
5.2  สมาคมฯ ไดรับความอนุเคราะหจาก AEI ในการสงผูเช่ียวชาญที่มีประสบการณสูงจาก

ประเทศออสเตรเลียคือ Ms. Judithe Sheard จากมหาวิทยาลัย Monash มาจัดการอบ- 
รมเชิงปฏิบัติการในหัวขอ “Digital Learning Repository Development in 
Higher Education” ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการประชุมระดับชาติเรื่อง “Computing and 
Information Technology” ซึ่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  จัดขึ้น
เมื่อวันที่ 24 และ 25 พฤษภาคม 2548 โดย Ms. Judithe Sheard ไดมาบรรยายและนํา
เสนอขอมูลความกาวหนาของเทคโนโลยีในหัวขอดังกลาวดวย 
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5.3 โดยที่สมาคมฯ ไดจัดทํา website ของสมาคมฯ ข้ึนมาซึ่งจะไดกลาวถึงตอไป  คณะกรรมการ
ไดมีความเหน็วา ควรจะไดเผยแพรความรูในการสราง website สมาคม เพ่ือประโยชนและ
เปนแนวทางตอสมาคม ชมรม องคกร และผูที่สนใจอื่นๆ ในการจัดทํา website ของตนเอง
สมาคมฯ จึงไดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “กรอบแนวคิดในการสราง website 
สมาคมดวย PostNuke : กรณีตัวอยางของ website สมาคมศูนยวิชาการไทย-ออส
เตรเลีย”  ในวันเสารและอาทิตยที่ 20-21 สิงหาคม 2548 พรอมกับการจัดการประชุมใหญ
สามัญประจําปในครั้งนี้ 

 
 การอบรมดังกลาวเปนการนําเสนอแนวคิดในการพัฒนา website สมาคม และประสบ
 การณในการดําเนินงาน เพ่ือใหผูที่เขาอบรมไดทดลองใชระบบการจัดการสมาชิกและการจัด
 การกิจกรรมตาง ๆ ของสมาคม เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนา website ของตนเองตอไป 

 
5.4 สมาคมฯ ไดจัดโครงการภาษาอังกฤษเพื่อเยาวชนซึ่งมุงเนนการฝกพูดภาษาอังกฤษนอกสถาน

ที่สําหรับนักเรียน นักศึกษา อายุ 15-22 ป จํานวน 15-20 คน โดยเดินทางไปอบรมภาษา
อังกฤษและทัศนศึกษาที่ประเทศออสเตรเลียเปนเวลา 3 สัปดาห   

 โครงการนี้จะเนนการเรียนรูในภาคปฏิบัติเปนสําคัญ โดยใหนักเรียนไดสัมผัสกับชีวิตความ
เปนจริงและสภาพแวดลอมตามธรรมชาติ  สมาคมฯ ไดรวมมือโครงการนี้กับคณะผูจัดทํามือ
อาชีพที่ประเทศออสเตรเลีย โดยผานทางคุณศิริ ตงศิริ ซึ่งเคยเปนนักเรียนทุน Colombo 
Plan และปจจุบันตั้งรกรากอยูที่ออสเตรเลียแลว  คาอบรมโครงการนี้ตกคนละ A$ 4,000 
ซึ่งไดรวมคาใชจายทุกอยางไวหมดแลว  อยางไรก็ดีเน่ืองจากมีผูที่สมัครเขามานอยเกินไป จึง
ไมสามารถดําเนินการได    

 อน่ึง เนื่องจากโครงการนี้เปนโครงการที่มีประโยชน และคณะผูจัดทําก็มีประสบการณในการ
จัดการ และเปนโครงการที่แตกตางจากโครงการเรียนภาษาอังกฤษภาคฤดูรอนในตางประเทศ
โดยทั่วไป  คณะกรรมการชุดตอไปจึงนาจะนําไปพิจารณาดําเนินการตอ 
     
  

6) ความรวมมือกับสมาคมหรือองคกรอื่น 
 

6.1 สมาคมฯ รวมกับชมรมแลกเปลี่ยนมิตรภาพระหวางประเทศ – กรุงเทพฯ  ไดมีโอกาสตอน
รับทูตมิตรภาพชมรมแลกเปลี่ยนมิตรภาพระหวางประเทศ – Newcastle, Australia 
ระหวางวันที่ 14-21 ตุลาคม 2547  ความรวมมือดังกลาวเปนการแลกเปลี่ยนทูตมิตรภาพ
ระหวางกันเพื่อใหสมาชิกของชมรมซึ่งมีอยูทั่วโลกไดมีโอกาสมาเยี่ยมเยียนซึ่งกันและกัน 
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6.2 สมาคมฯ ไดรับเชิญจากศูนยภูมิภาคการอุดมศึกษาและการพัฒนา (SEAMEO RIHED) 
ใหเขารวม การสัมมนานานาชาติเรื่อง “Human Resource Management for Global 
Competitiveness” เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2547 ซึ่งอุปนายกของสมาคมฯ ไดเขารวม
สัมมนาดวย 

 
6.3 สมาคมฯ ไดรับเชิญจากมหาวิทยาลัย Malaysia Sabah ใหไปรวมประชุมนานาชาติเรื่อง 

“University Mobility in Asia and the Pacific” เมื่อวันที่ 5 และ 6 ตุลาคม 2547 
ซึ่งเปนความรวมมือในระดบัภูมิภาคของประเทศใน Asia และ Pacific เพ่ือใหนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษาในประเทศเหลานี้สามารถเดินทางไปศึกษาไดโดยสะดวกและกวางขวางยิ่งข้ึน 

 
6.4 จากผลของการดําเนินงานของสมาคมฯ  ที่ผานมาในอดีตและปจจุบัน คณะกรรมการของ

สมาคมฯ มีความเห็นวามีสมาชิกมารวมกิจกรรมตางๆ คอนขางนอย  ดังนั้นจึงเห็นสมควรที่
จะปรึกษากับตัวแทนของสมาคมอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวของกับประเทศออสเตรเลีย และมีแนว
ทางที่จะรวมกิจกรรมกันได  สมาคมฯ จึงไดทําหนังสือเชิญผูแทนจากสมาคมอื่นและสมาคม
นักเรียนเกาจากมหาวิทยาลยัตางๆ ในออสเตรเลียรวม 10 แหงดวยกัน มาประชุมรวมกันเมื่อ
วันที่ 3 มิถุนายน 2548  ปรากฏวามีผูแทนมาจาก 2 สมาคม ไดแก นายกสมาคมนักเรียนเกา
มหาวิทยาลัย Wollongong และผูแทนสมาคมนักเรียนเกามหาวิทยาลัย Queensland  

 ทุกสมาคมฯ มีความเห็นตรงกัน และมีความยินดีที่จะเชิญชวนสมาชิกของแตละสมาคมมารวม
กิจกรรมและแลกเปลี่ยนขาวสารของกันและกัน  ซึ่งในรายละเอียดจะไดมีการประสานงานกัน
ใหใกลชิดขึ้น 

 
7) หนังสือขาวของสมาคมฯ 
 สมาคมฯ ไดจัดพิมพหนังสือขาวทุกๆ 6 เดือน  และจัดสงใหสมาชิกไดทราบขาวและกิจกรรม

ของสมาคมฯ  ในปที่ผานมา สมาคมฯ ไดจัดทําหนังสือขาว 2 ฉบับ เมื่อเดือนมกราคม 2548 
และ สิงหาคม 2548 

 
8) Website ของสมาคมฯ 
 สมาคมฯ ไดจัดทํา website ของสมาคมฯ ข้ึน โดยไดวาจางใหบริษัท Pro-Line และนัก

ศึกษาปริญญาโทและคณะของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปนผูดําเนินการจัดทํารูปแบบ  
และโครงสรางของ website ดังกลาวตามวัตถุประสงคของคณะกรรมการสมาคมฯ  ทั้งนี้เพ่ือ
เสริมสรางประสิทธิภาพในการติดตอกับสมาชิกของสมาคมฯ และเผยแพรขอมูลตางๆ ของ
สมาคมฯ ตอบุคคลโดยทั่วไปใหกวางขวางยิ่งข้ึน 

 
 ขณะน้ี website ของสมาคมฯ ใชงานไดแลว และสมาคมฯ โดย ดร. สุณี รักษาเกียรติศักดิ์ได

จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสราง website สมาคมโดยใช website สมาคมศูนย
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หนา 6 จาก 6 

วิชาการไทย-ออสเตรเลีย เปนกรณีตัวอยางใหแกสมาชิกของสมาคมฯ และผูที่สนใจตามที่ได
รายงานใหทราบแลว 

 คาใชจายในการจัดทํา website ของสมาคมฯ เปนเงินทั้งส้ิน 56,000.- บาท  และคณะ
กรรมการสมาคมฯ จะไดสงมอบเอกสารสําคัญในการดูแลและจัดการ website ของสมาคมฯ 
ตอคณะกรรมการสมาคมฯ  ชุดตอไปเพื่อใหสามารถใชงาน  และพัฒนาตอไปไดในอนาคต 

 
9) กิจกรรมอื่นๆ 
 
 9.1 สมาคมฯ ไดจัดรายการทองเที่ยวออสเตรเลียโดยเดินทางไป Sydney, Canberra และ 

Newcastle เมื่อวันที่ 5-11 พฤษภาคม 2548 โดยคุณปรารถนา ล้ิมไกรลาศศิริ ซึ่งเปน
กรรมการของสมาคมฯ ไดชวยประสานงานกับบริษัท Daylight Travel  ในการจัดกําหนด
การเดินทาง 

 
 มีผูรวมเดินทางทั้งส้ิน 10 คน เปนคณะของสมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย 7 คน และ

กรรมการของสมาคมฯ 3 คน 
 
 การเดินทางเปนที่เรียบรอยและคณะไดเดินทางกลับมาโดยสวัสดิภาพ 
 9.2 สมาคมฯ ไดจัดงานเลี้ยงอําลา Mr. Robert Noakes ซึ่งครบวาระการปฏิบัติหนาที่เปนผู
  อํานวยการทางดานการศึกษา, วิทยาศาสตร และ การฝกอบรมของ Australian  
  Education International สถานทูตออสเตรเลีย เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2547 เพ่ือเปนการ
  ขอบคุณที่ไดใหการสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯ และชวยอนุเคราะหจัดหาผูเช่ียวชาญ 
  จากออสเตรเลียมาบรรยายพิเศษ และจัดงานสัมมนารวมกับสมาคมฯ  ในโอกาสนี้  สมาคมฯ
  ไดมอบจานเบญจรงคให Mr. Noakes  เปนที่ระลึก 
   
     9.3 สมาคมฯ โดยนายกสมาคม, อุปนายกสมาคม และ เลขาธิการสมาคมไดเขาพบและแสดงความ

ยินดีกับผูอํานวยการ AEI คนใหมคือ Mrs. Jan Gough-Watson เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 
2547 

 
 สมาคมฯ ไดรับการตอนรับดวยดี และ Mrs. Gough-Watson ไดใหคํายืนยันที่จะใหความ

รวมมือกับสมาคมฯ  ในการจัดกิจกรรมตางๆ ของสมาคมฯ  โดยเฉพาะทางดานการจัดหาผู
เช่ียวชาญเฉพาะสาขามาบรรยาย และ/หรือ จัดสัมมนาในประเทศไทย ตลอดจนกิจกรรม
ใหมๆ  ที่จะไดพิจารณารวมกันตอไป 

 
 
 
 


