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หนา 1 จาก 5 

 
รายงานการดําเนินงานของสมาคมฯ : สิงหาคม 2548 – สิงหาคม 2549 

 
 
 
1)  คณะกรรมการบริหารชุดที่ 12  (สิงหาคม 2548- สิงหาคม 2550) 
 สืบเนื่องจากการประชุมใหญสามัญประจําปเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2548   ไดมีการเลือกตั้ง
 คณะกรรมการบริหารชุดปจจุบัน  ซึ่งจะปฏิบัติหนาที่ครบวาระในเดือนสิงหาคม 2550   
 รายชื่อคณะกรรมการ  ประกอบดวย :- 
 1.   นายพงษประพาฬ   ขันธนะภา   นายกสมาคม 
 2. ผศ. ดร. มานพ  เรี่ยวเดชะ  อุปนายกสมาคมคนที่ 1 
 3.  ผศ.ดร. อุทุมพร  พลาวงศ   อุปนายกสมาคมคนที่ 2 
 4.  ดร.มาตรินี    รักษตานนทชัย  เลขาธิการสมาคม 
 5.  นางสุปรีญา   อุนนาทรวรางกูร  เหรัญญิกสมาคม 
 6.  ผศ.ดร.สุณี   รักษาเกียรติศักดิ์  นายทะเบียนสมาคม 
 7.  ศ.ดร.รัตนา   พุมไพศาล   สมาชิกสัมพันธสมาคม 
 8.  ผศ. วนิดา   สิทธิรณฤทธิ์   ผูชวยสมาชิกสัมพันธสมาคม 
 9.  นส. ปรารถนา  ล้ิมไกรลาศศิริ   ประชาสัมพันธสมาคม 
 10. ศ.ดร.ดํารง  ขุมมงคล   กรรมการสมาคม 
 11. รศ. บุญทิพย  สิริธรังศรี   กรรมการสมาคม 
 
 ที่ปรึกษาสมาคมฯ มี 3 ทาน ดังนี้ 
 12. ดร.วินัย   พฤกษะวัน   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 13. ผศ.ดร.ธนิต   ผิวนิ่ม    มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 14. ดร.ทิพรัตน   แสงเรืองรอบ   มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
 
2)  การประชุมของสมาคมฯ 
 

2.1 การประชุมประจําเดือน 
 คณะกรรมการสมาคมฯ ไดประชุมการดําเนินงานของสมาคมฯ เดือนละครั้ง ตั้งแตเดือน 

กันยายน 2548 ถึง สิงหาคม 2549  รวม 12 ครั้ง 
 
 2.2 การประชุมใหญสามัญประจําป 
 การประชุมในวันที่ 20 สิงหาคม 2549 นี้เปนการประชุมใหญสามัญประจําปครั้งที่ 1 ของ

คณะกรรมการชุดปจจุบัน    
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3)  ทัศนศึกษาและกิจกรรม ใน 1 วัน 
  

3.1 สมาคมฯ ไดจัดทองเที่ยวเรือสุขภาพรวมกับโรงพยาบาลหลวงพอเปน อําเภอนครชัยศรี 
จังหวัดนครปฐม เมื่อวันอาทิตยที่ 6 สิงหาคม 2549  เพ่ือเปนการสงเสริมสุขภาพแบบองค
รวมและลดพฤติกรรมเสี่ยงของโรค  โดยเชื่อมโยงกับการทองเที่ยวเชิงอนุรักษธรรมชาติ 

 
 และเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2549   สมาคมฯ ไดจัดทัศนศึกษาเมืองเพชรบุรี และชมทิวทัศน

อันสวยงามระหวางทาง แตเนื่องจากมีผูที่สนใจในรายการขางตนทั้งสองนอยเกินไป  จึงไดยก
เลิกไป 

  
 
                                        

 
4) การจัดสัมมนาและฝกอบรม 
 

4.1  สมาคมฯ รวมกับ Australian Education International (AEI)  ไดจัดการสมัมนาและ
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Emergency & Business Continuity & Planning” 
เมื่อวันที่ 18-19 มีนาคม 2549  โดยมีผูเช่ียวชาญจากประเทศออสเตรเลียมารวมบรรยายและอบรม 
2  ทานคือ  Mr. Michael Tarrant และคุณศิริ  ตงศิริ 

 
 การอบรมไดรับการตอบสนองจากภาคเอกชนและภาครัฐเปนอยางดี  และมีผูเขาอบรมทั้งส้ิน

ประมาณ 50 คน   อนึ่ง ในการจัดการสัมมนาในครั้งนี้สมาคมฯ ไดรับความอนุเคราะหจาก 
AEI ซึ่งไดมอบเงินจํานวน  40,000 บาท  เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดงาน    สมาคมฯ ขอ
ขอบคุณไว ณ โอกาสน้ีอีกครั้ง 

  ในโอกาสตอไป  สมาคมฯ จะไดจัดการสัมมนาในลักษณะนี้อีก  โดยกําหนดจะจัดเรื่อง  “การ
บริหารจัดการความเสี่ยง : ภัยพบิัตท่ีิองคกรปองกันได (Enterprise Risk 
Management) ในวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2549  โดย คุณศิริ ตงศิริ ซึ่งทํางานใน
ประเทศออสเตรเลียมานานกวา 30 ป และปจจุบันทานเปน Risk Manager ของการรถไฟ
แหงมลรัฐ New South Wales ประเทศออสเตรเลีย จะเปนวิทยากร  ทั้งน้ีดวยการ
ประสานงานของ ดร.วินัย พฤษะวัน ที่ปรึกษาของสมาคมฯ ซึ่งเปนผูริเริ่มจัดการอบรมหัวขอน้ี
ใหกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และหนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจที่สําคัญๆ  อาทิเชน ที่
ธนาคารแหงประเทศไทย และการรถไฟแหงประเทศไทย เปนตน   สมาคมฯ จะไดประชา
สัมพันธใหทราบรายละเอียดในโอกาสตอไป 
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4.2 สืบเนื่องจากการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “กรอบแนวคิดในการสราง website สมาคม
ดวย PostNuke : กรณีตัวอยางของ website สมาคมศูนยวิชาการไทย-ออสเตรเลีย”  
ซึ่งสมาคมฯ ไดจัดเมื่อเดือนสิงหาคม 2548  และไดรับความสนใจจากผูเขารับการอบรมใน
ครั้งนั้น  สมาคมฯ  รวมกับศูนยคอมพิวเตอรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดจัดการสัมมนา
และอบรมเชิงปฏิบัติครั้งที่ 2 เรื่อง “กรอบแนวคิดและการพฒันาสํานักงานเสมือนโดยใช 
Open Source PostNuke Software” เมื่อวันที่ 27-29 ตุลาคม 2548  โดยมีผูเขา
อบรมทั้งส้ินประมาณ 20 คน 

 
4.3  สมาคมฯ รวมกับ AEI และสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัย Queensland จะจัดการอบรม

เรื่อง  “Science Writing Course”  ในวันจันทร-อังคารที่ 11-12 ธันวาคม 2549 
โดยผูเช่ียวชาญจากประเทศออสเตรเลีย Mr. John Stirling ซึ่งเปนบรรณาธิการของ 
Australian Journal of Medical Science และไดจดัการอบรมลักษณะนีใ้นประเทศออส
เตรเลียโดยตอเนื่อง  เปนผูบรรยายและจัดการอบรม ซึ่งมีวัตถุประสงคในการเพิ่มทักษะและ
พัฒนาการความกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

 
 การอบรมขางตนไดรับความอนุเคราะหคาใชจายของ Mr. John Stirling จาก AEI ซึ่ง

สมาคมฯ ขอขอบคุณไว ณ โอกาสน้ี 
 
4.4 สมาคมฯ จะจัดโครงการภาษาอังกฤษเพื่อเยาวชน ซึ่งมุงเนนการฝกพูดภาษาอังกฤษนอก

สถานที่สําหรับนักเรียน นักศึกษาและผูที่สนใจ โดยเดินทางไปอบรมภาษาอังกฤษและทัศน-
ศึกษาที่ประเทศออสเตรเลียเปนเวลา 3 สัปดาห   

 โครงการนี้จะเนนการเรียนรูในภาคปฏิบัติเปนสําคัญ โดยใหผูเขาอบรมไดสัมผัสกับชีวิตความ
เปนจริงและสภาพแวดลอมตามธรรมชาติ  สมาคมฯ ไดรวมมือโครงการนี้กับคณะผูจัดทํามือ
อาชีพที่ประเทศออสเตรเลีย โดยผานทางคุณศิริ ตงศิริ ซึ่งเคยเปนนักเรียนทุน Colombo 
Plan และปจจุบันตั้งรกรากอยูที่ประเทศออสเตรเลียแลว  คาอบรมสําหรับโครงการนี้รวมคา
ใชจายทุกอยางแลว คนละ 99,900 บาท   

 
 อน่ึง โครงการนี้เปนโครงการที่แตกตางจากโครงการเรียนภาษาอังกฤษภาคฤดูรอนในตาง

ประเทศโดยทั่วไป  โดยจะจัดการฝกอบรมใหนักเรียนไดพัฒนาทักษะในการพูดภาษาอังกฤษ
อยางแทจริง และมีการประเมิน และสรุปความกาวหนาทุกวัน  ขณะนี้สมาคมฯ อยูระหวาง
การรับสมัครและกําหนดจะจัดโครงการนี้ในวันท่ี  15 เมษายน ถงึ 6 พฤษภาคม 2550 
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5) ความรวมมือกับสมาคมหรือองคกรอื่น 
 

5.1 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2549 สมาคมฯ ไดรับรองนายกและกรรมการบริหารของ 
Australian-Thai Chamber of Commerce (AUSTCham) และไดมีความตกลง
รวมกันที่จะใหสมาชิกของทั้งสองสมาคมไดรวมกิจกรรมกัน โดยจะมีการแลกเปล่ียนขอมูล
และกิจกรรมของแตละสมาคมตามความเหมาะสม  ในโอกาสนี้สมาคมฯ ไดจัดกิจกรรมเยี่ยม
ชมอุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย (Thailand Science Park) รวมกับ 
AUSTCham เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2549   โดยมีอุปนายกสมาคมฯ ผศ.ดร.อุทุมพร 
พลาวงศ เปนหัวหนาคณะ และ AUSTCham ไดจัดการเยี่ยมชมเหมืองแรทองคําที่จังหวัด
พิจิตร เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2549  และมีกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนในชุมชนทองถ่ินดวย 

 
5.2 สมาคมฯ ไดรับเชิญจาก Australian Studies Centre (ASC) ใหเขารวมประชุมเรื่อง 

“แนวทางความรวมมือทางวิชาการระหวางไทยกับออสเตรเลีย”   เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 
2549.      ทั้งนี้เพ่ือเปนการกําหนดบทบาทและวางแผนงานของ ASC ในเรื่อง :- 
• การประสานงานทางดานการศึกษา, วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ระหวางไทยกับ 
     ออสเตรเลีย 
• โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย และโปรแกรมการฝกอบรมเจาหนาที่ ตลอดจน

งานวิจัยตางๆ 
 

 สมาคมฯ  ไดสงกรรมการสมาคมฯ รศ. บุญทิพย สิริธรังศรี  เขารวมประชุมเพื่อเสริมสราง
 ความสัมพันธกับ ASC และประโยชนในการดําเนินกิจกรรมรวมกันในอนาคตทางดานการ
 ศึกษา, วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 

5.3 Australian Education International (AEI) กําหนดจะจัดกิจกรรมรวมกันระหวาง
สมาคมศิษยเกาสถาบันการศึกษาในประเทศออสเตรเลียในเดือนกุมภาพันธ 2550  และ
สมาคมฯ ไดรับเชิญใหรวมเปนคณะกรรมการจัดงานในครั้งนี้ดวย    โดยสมาคมฯ  ไดสง      
อุปนายกสมาคมฯ  ผศ.ดร.อุทุมพร  พลาวงศ และกรรมการสมาคมฯ  รศ.บุญทิพย สิริธรังศรี 
เปนผูแทน 

  
 กิจกรรมที่จะจัดคือ Rally ทองเท่ียวชิงถวยพระราชทาน  โดยมีวัตถุประสงค :- 

• เพ่ือถวายเปนพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงครองราชย
ครบรอบ 60 ป   

• เพ่ือเปนกิจกรรมพบปะสังสรรคและประสานความสัมพันธอยางตอเน่ืองระหวางศิษยเกา
สถาบันการศึกษาในประเทศออสเตรเลีย  
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• เพ่ือประชาสัมพันธชมรมและสมาคมศิษยเกาฯ ตางๆ และ  
• เพ่ือเปนการหากองทุนสําหรับใชในกิจการของสมาคมศิษยเกาฯ ตางๆ ที่เขารวมจัดกิจ

กรรม 
 เสนทางการแขงขัน Rally จะเริ่มจากกรุงเทพฯ ไปชลบุรีและจบที่พัทยา และระหวางเสนทาง
 การแขงขันจะมีกิจกรรมตางๆ สนุกสนานและมีการแจกรางวัลมากมาย  ปดทายดวยงานเลี้ยง
 สังสรรคตอนค่ําที่โรงแรมทีพั่ก     จึงขอเชิญชวนสมาชิกฯ ที่สนใจมารวมงานกันมากๆ ดวย 

   
6) หนังสือขาวของสมาคมฯ 
 สมาคมฯ ไดจัดพิมพหนังสือขาวทุกๆ 6 เดือน  และจัดสงใหสมาชิกไดทราบขาวและกิจกรรม

ของสมาคมฯ  ในปที่ผานมา สมาคมฯ ไดจัดทําหนังสือขาว 2 ฉบับ เมื่อเดือนมกราคม และ 
กรกฎาคม  2549 

 
 
7) กิจกรรมอื่นๆ 
 

7.1 สมาคมฯ ไดเขารวมการสัมมนาเรื่อง “การดูแลสุขภาพของหัวใจ” ซึ่งจัดโดยคณะแพทย 
 โรงพยาบาลปยะเวท เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2548  ซึ่งไดรับความสนใจจากสมาชิกของ
 สมาคมฯ และผูที่สนใจรวมทั้งส้ินประมาณ 200 คน    การสัมมนามีการบรรยายโดยคณะ
 แพทยผูเช่ียวชาญ  และมีการตรวจสุขภาพของหัวใจใหผูเขาสัมมนาดวย 
 
 และเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2549  สมาคมฯ ไดรวมการเสวนาเรื่อง “โรคหลอดเลือดหัว ใจ
 ตีบ...เบาหวานกับความเสี่ยงของหัวใจ...และการดูแลรักษาปองกัน” กับสถาบันหัวใจ 
 Perfect Heart ของโรงพยาบาลปยะเวท  ซึ่งจัดทีส่วนลุมพินี เวลา 06:00 น.-11:30 น.
 ปรากฎวามีผูใหความสนใจเปนจํานวนมาก ประมาณ 600 คน 

 
 
 
 


