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หนา 1 จาก 5 

 
รายงานการดําเนินงานของสมาคมฯ : สิงหาคม 2549 – สิงหาคม 2550 

 
 
1)  คณะกรรมการบริหารชุดที่ 12  (วาระ : สิงหาคม 2548 - สิงหาคม 2550) 
 สืบเนื่องจากการประชุมใหญสามัญประจําปเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2548  ไดมีการเลือกตั้ง คณะ
 กรรมการบริหารชุดที่ 12   ซึ่งจะไดปฏิบัติหนาที่ครบวาระในเดือนสิงหาคม 2550   
 รายช่ือคณะกรรมการ  ประกอบดวย :- 
 1.   นายพงษประพาฬ   ขันธนะภา   นายกสมาคมฯ 
 2. ผศ. ดร. มานพ  เรี่ยวเดชะ  อุปนายกสมาคมฯ คนที่ 1 
 3.  รศ. ดร. อุทุมพร  พลาวงศ   อุปนายกสมาคมฯ คนที่ 2 
 4.  ดร.มาตรินี    รักษตานนทชัย  เลขาธิการสมาคมฯ 
 5.  นางสุปรีญา   อุนนาทรวรางกูร  เหรัญญิกสมาคมฯ 
 6.  ผศ.ดร.สุณี   รักษาเกียรติศักดิ์  นายทะเบียนสมาคมฯ 
 7.  ศ.ดร.รัตนา   พุมไพศาล   สมาชิกสัมพันธสมาคมฯ 
 8.  รศ. วนิดา   สิทธิรณฤทธิ์   ผูชวยสมาชิกสัมพันธสมาคมฯ 
 9.  นส. ปรารถนา  ลิ้มไกรลาศศิริ   ประชาสัมพันธสมาคมฯ 
 10. ศ.ดร.ดํารง  ขุมมงคล   กรรมการสมาคมฯ 
 11. รศ. ดร. บุญทิพย  สิริธรังศรี   กรรมการสมาคมฯ 
 
 ท่ีปรึกษาสมาคมฯ มี 3 ทาน ดังนี้  :- 
 1. ดร.วินัย   พฤกษะวัน   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 2. รศ.ดร.ธนิต   ผิวนิ่ม    มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 3. ดร.ทิพรัตน   แสงเรืองรอบ   มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
 
2)  การประชุมของสมาคมฯ 
 

2.1 การประชุมประจําเดือน 
 คณะกรรมการสมาคมฯ ไดประชุมการดําเนินงานของสมาคมฯ เดือนละครั้ง ตั้งแตเดือนกันยายน 

2549 ถึง สิงหาคม 2550  รวม 12 ครั้ง 
 
 2.2 การประชุมใหญสามัญประจําป 
 คณะกรรมการสมาคมฯ ไดจัดการประชุมใหญสามัญประจําป 2 ครั้งคือ :-    

• วันที่ 20 สิงหาคม 2549 และ 
• วันที่ 26 สิงหาคม 2550 
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3)  ทัศนศึกษาและกิจกรรม ใน 1 วัน 
  

3.1 สมาคมฯ  ไดจัดรายการทัศนศึกษาสถานที่นาสนใจของจังหวัดราชบุรี  เมื่อวันที่  13 พฤษภาคม 
2550 โดยมีกําหนดการเดินทางไปที่ตลาดน้ําดําเนินสะดวก, วัดหนองหอย,  ถํ้าเขาบิน, อุทยาน
สวนสัตวเขาประทับชาง และวัดเขาชองพราน  

  
 มีผูสนใจรวมเดินทางทั้งส้ิน 20 คน  

 
4) การสัมมนาและฝกอบรม 
 

4.1  สมาคมฯ ไดจัดการสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Risk Management and Internal 

Control Integrated Framework (การบริหารความเสี่ยงขององคกรและการออกแบบระบบ    
ควบคุมภายใน)”   สองครั้งคือ เมื่อวันเสาร-อาทิตยที่ 18-19 พฤศจิกายน 2549  และ  18-19 สิงหาคม 
2550 โดย คุณศิริ ตงศิริ ซึ่งทํางานในประเทศออสเตรเลียมานานกวา 30 ป และปจจุบันดํารง
ตําแหนง Risk Manager ของการรถไฟที่รัฐ New South Wales ประเทศออสเตรเลีย  เปน
วิทยากร  รวมกับ ดร.วินัย พฤกษะวัน ที่ปรึกษาของสมาคมฯ ซึ่งเปนผูริเริ่มจัดการอบรมหัวขอนี้ให
กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และหนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจที่สําคัญๆ อาทิเชน การ
ธนาคารแหงประเทศไทย และการรถไฟแหงประเทศไทย เปนตน   การอบรมไดรับการตอบสนอง
จากภาคเอกชนและภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจเปนอยางดี และมีผูเขาอบรมทั้งส้ิน 106 คน และ  70  คน 
ตามลําดับ 

 
4.2 สมาคมฯ รวมกับ Australian Education International (AEI) ไดจัดการอบรมเรื่อง 

“Writing Scientific Papers for Publication (การเขียนบทความทางวิทยาศาสตรเพื่อพิมพ
เผยแพรในวารสารทางวิทยาศาสตร)” เมื่อวันจันทร-อังคารที่ 11-12 ธนัวาคม 2549 ที่  
โรงแรม Windsor Suites กรุงเทพฯ  โดยผูเช่ียวชาญจากประเทศออสเตรเลีย Mr. John Stirling 
ซึ่งเปนบรรณาธิการของ Australian Journal of Medical Science เปนผูบรรยายและจัดการ 
อบรมภาคปฏิบัติ     โดยมีวัตถุประสงคในการเพิ่มทักษะและพัฒนาความรูในการเขียนผลงานการ
วิจัยคนควาทางวิชาการ   เพ่ือพิมพเผยแพรในวารสารทางวิชาการ   

 
 ผูที่เขาอบรมเปนนักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก อาจารยมหาวิทยาลัยและนักวิชาการ โดยมีผูเขา

อบรมทั้งส้ิน 98 คน 
 
 การอบรมขางตนไดรับความอนุเคราะหคาใชจายของ Mr. John Stirling จาก AEI ซึ่งสมาคมฯ 

ขอขอบคุณไว ณ โอกาสนี้ 
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4.3  สมาคมฯ รวมกับ AEI ไดจัดการสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Business Continuity 

Management & Planning” เมื่อวันเสารท่ี 31 มนีาคม ถึง วันจันทรท่ี 2 เมษายน 2550 ที่
โรงแรม Century Park กรุงเทพฯ โดยมีผูเช่ียวชาญจากประเทศออสเตรเลีย 2 ทานมารวมบรรยาย 
และดําเนินการอบรมคือ Mr. Michael Tarrant  และคุณศิริ ตงศิริ 

      
 การอบรมประสบความสําเร็จอยางดีย่ิง โดยมีผูเขาอบรมจากภาคเอกชนและภาครัฐ /  
 รัฐวิสาหกิจ ทั้งส้ิน  64 คน  อนึ่ง ในการจัดการสัมมนาครั้งนี้สมาคมฯ ไดรับความอนุเคราะหจาก 

AEI ซึ่งไดมอบเงินจํานวน 40,000 บาท เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดงาน  สมาคมฯ ขอขอบคุณไว 
ณ โอกาสนี้ 

 
4.4 สมาคมฯ ไดจัดโครงการอบรมภาษาองักฤษเพื่อเยาวชน ซึ่งมุงเนนการฝกพูดภาษาอังกฤษนอก

สถานที่สําหรับนักเรียน นักศึกษาและผูที่สนใจ โดยเดินทางไปอบรมภาษาอังกฤษและทัศนศึกษาที่
ประเทศออสเตรเลียเปนเวลา 3 สัปดาห  ระหวางวันท่ี 16 เมษายน 2550 ถึง 7 พฤษภาคม 
2550 

 โครงการนี้เนนการเรียนรูในภาคปฏิบัติเปนสําคัญ โดยใหผูเขาอบรมไดสัมผัสกับชีวิตความเปนจริง
และสภาพแวดลอมตามธรรมชาติ  สมาคมฯ ไดรวมมือโครงการนี้กับคณะผูจัดทํามืออาชีพที่
ประเทศออสเตรเลีย รวมกับคุณศิริ ตงศิริ ซึ่งเคยเปนนักเรียนทุน Colombo Plan และปจจุบันตั้ง
รกรากอยูที่ประเทศออสเตรเลียแลว  คาอบรมสําหรับโครงการนี้รวมคาใชจายทุกอยางแลว คนละ 
110,000 บาท   

 
 อยางไรก็ดี เนื่องจากมีผูที่สนใจในโครงการนี้นอยเกินไป  สมาคมฯ จึงตองยกเลิกโครงการอบรมนี้ 
 
4.5 สมาคมฯ รวมกับ AEI ไดจัดการบรรยายและอบรมภาคปฏิบัติเรื่อง “The Art of PhD 

Supervision in Science and Engineering” โดยศาสตราจารย Brendor Parker จาก
มหาวิทยาลัย New South Wales ประเทศออสเตรเลีย เมื่อวันศุกรท่ี 20 กรกฎาคม 2550 ที่ 
โรงแรม Century Park กรุงเทพฯ มีผูสนใจเขารับการอบรมจากมหาวิทยาลัยตางๆ ทั่วประเทศ    
รวมทั้งส้ิน 34 คน  ในโอกาสนี้สมาคมฯ ขอขอบคุณ AEI ที่ไดอนุเคราะหออกคาใชจายของ
วิทยากรใหทั้งส้ิน 

 
4.6 สมาคมฯ ไดจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Writing Scientific Papers for Publication II” 

เมื่อวันเสาร-อาทิตยท่ี 21-22 กรกฎาคม 2550 ที่โรงแรม Century Park กรุงเทพฯ โดย
สมาคมฯ ไดเชิญผูมีคุณวุฒิทางสาขาวิชา คณิตศาสตร ชีววิทยา เคมี อาหารและชีวะเทคโนโลย ี
แพทยศาสตร พยาบาลศาสตร วิทยาศาสตรสุขภาพ เภสัชกรรม วิศวกรรมและเทคโนโลยี และการ
ศึกษา มาเปนวิทยากรและอบรมเชิงปฏิบัติการ 

 การอบรมประสบความสําเร็จอยางดีย่ิง และมีผูเขารวมอบรมทั้งส้ิน 165 คน 



                                                                                                                       การประชุมใหญสามัญประจําป 2550 
 

 

หนา 4 จาก 5 

5) ความรวมมือกับสมาคมหรือองคกรอื่น 
5.1สมาคมฯ ไดรับเชิญจาก AEI ใหเขารวมการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “งานวิจัยของมหาวิทยาลยั 
 Sydney ทางดานโรคตดิตอ (Infectious Diseases)”โดยศาสตราจารย Raina  MacIntyre เมื่อ
 วันท่ี 20 กันยายน 2549 ที่สถานทูตออสเตรเลีย กรุงเทพฯ 
 
 วัตถุประสงคของการจัดการสัมมนานี้ก็เพ่ือสรางเครือขายการติดตอ และการพัฒนาการทํางาน
 รวมกันในระยะยาว  ระหวางสถาบันของประเทศไทยและออสเตรเลีย  ทางดานการศึกษา   
 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ทางดานงานวิจัย 
 

   5.2 สมาคมฯ ไดรับเชิญใหสมาชิกของสมาคมฯ เขารวมงาน “First Get Together Bowling  

  Party” ซึ่งจัดโดย  The Australian Alumni Alliance (AAA) Thailand Networks ซึ่ง 
 ประกอบดวยสมาคมศิษยเกาของ   University of Adelade, Queensland University of 

 Technology, RMIT University, Victoria University และ  University of  

 Queensland เมื่อ วันเสารท่ี 31 มีนาคม 2550 ที่  Siam Paragon. 
 

5.3  สมาคมฯ ไดรับเชิญจาก AEI และ Australian Trade Commission ใหมารวมงาน 
 ประชาสัมพันธ สถาบันการศึกษามากกวา 50 แหง จากออสเตรเลีย ที่ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิตต  
 เมื่อ  วันท่ี 17-18 มีนาคม 2550 ในงานนี้มีผูแทนสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลยัในออสเตรเลีย 
 ตลอดจนนักธุรกิจไทยและออสเตรเลียไดมีโอกาสมาพบปะและแลกเปลี่ยนประสบการณกับผูแทน
 สถาบันการศึกษาตางๆ  เปนจํานวนมาก 
 
 5.4 สมาคมฯ ไดใหคําแนะนําตอมูลนิธิ Hemophilia แหงประเทศไทยในการจัดการอบรมเพื่อพัฒนา 
  และเสริมสรางความแข็งแกรงตอองคกรผูปวย Hemophilia  ในประเทศไทย เมื่อวันท่ี 28-29  
  เมษายน 2550  โดยจัดรวมกับชมรมผูปวยไทยและมูลนิธิ Hemophilia ประเทศออสเตรเลีย  
  ดวยการสนับสนุนของสมาพันธ Hemophilia โลก 
 
 5.5  สมาคมไทย ออสเตรเลียนในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ไดเรียนเชิญให  
  สมาคมฯ รวมใหการสนับสนุน โครงการ “โรงเรียนไทย ออสเตรเลยีน” ซึ่งตั้งอยูที่ ต. ศรีมงคล  
  อ. ไทรโยค จ. กาญจนบุรี และไดกอตั้งข้ึนเมื่อ พ.ศ. 2515  ทั้งนี้ในโอกาส       
  ครบรอบ 50 ป ในการดําเนินกิจกรรมอันเปนประโยชนตอสาธารณะของสมาคมไทย ออสเตรเลียน 
  ในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ในป พ.ศ. 2550 นี้ 
 
 ในโอกาสนี้ สมาคมฯ ไดมอบทุนการศึกษาจํานวน 5 ทุนๆ ละ 2,000.- บาท รวมเปนเงิน 
 10,000.- บาท ใหแกนักเรียนของโรงเรียนที่ขาดเงินทุนในการเลาเรียน  โดยไดมีพิธีมอบสิ่ง
 ของและเงินบริจาคใหแกผูอํานวยการของโรงเรียนเมื่อ วันท่ี 6 มิถุนายน 2550 
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 5.6 สมาคมฯ ไดรับเชิญใหไปรวมงาน  “Australian – Thai Alumni & Business Networking  

  Event”   ซึ่งจัดโดย AEI และ Australian Trade Commission สถานทูตออสเตรเลีย  
  ที่ Siam Ocean World, Siam Paragon เมื่อวันเสารท่ี 16 มิถุนายน 2550  วัตถุประสงคในการ 
  จัดงานก็เพ่ือใหศิษยเกาจากมหาวิทยาลัยท่ีออสเตรเลีย, สถาบันการศึกษาจากออสเตรเลีย,  
  นักวิชาการไทย และออสเตรเลีย, นักธุรกิจไทย และออสเตรเลยี, เจาหนาที่สถานทูต ตลอดจน      
  ผูแทนจากหนวยงานราชการของไทยและองคกรระหวางประเทศ เชน SEAMEO และ UNESCO 
   ไดมีโอกาสมาทําความรูจักกันเพื่อประโยชนในการติดตอทํากิจกรรมและ / หรือธุรกิจรวมกัน       
  ในโอกาสนี้ นายกสมาคมฯ ไดรับเชิญใหข้ึนกลาวแนะนําสมาคมฯ โดยสังเขป  
  มีผูมารวมงานทั้งส้ินประมาณ  400 คน 
 
 
 6)  หนังสือขาวของสมาคมฯ  

 สมาคมฯ ไดจัดพิมพหนังสือขาวทุกๆ 6 เดือน และจัดสงใหสมาชิกไดทราบขาวและกิจกรรมของ
สมาคมฯ   ในปที่ผานมา   สมาคมฯ ไดจัดทําหนังสือขาว 2 ฉบับ เมื่อเดือนมกราคม และ มิถุนายน 
2550 

 
 7 เรื่องอื่นๆ
 7.1  สมาคมฯ ไดดําเนินการจดทะเบียนสมาคมฯ  ใหถูกตองตามกฎหมายตั้งแต พ.ศ. 2547  
  จนเปนที่เรียบรอยในปจจุบัน  รวมใชเวลาทั้งส้ิน 4 ป ดังนี้ :- 
  1)   ไดรับใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนการแตงตั้งกรรมการของสมาคมฯ ข้ึนใหมทั้งชุด เมื่อวันที ่
   27 ตุลาคม 2548 (คณะกรรมการชุดที่ 11) 
  2)  ไดรับใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนการแกไขที่ตั้งของสมาคมฯ จากเดิมที่สถานทูตออสเตรเลีย 
   มาเปนที่ช้ัน 9 อาคารอื้อจือเหลียง  ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2548 
  3)  ไดรับใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงกรรมการของสมาคมฯ จากคณะกรรมการ
   ชุดที่ 11 เปนชุดที่ 12 เมื่อวนัที่ 21 พฤษภาคม 2551 
 


