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จดหมายขาวสมาคมศูนยวิชาการไทย-ออสเตรเลีย     กรกฎาคม 2549      

TATSC News 

ภายในฉบับ 

สมาคมฯ  โดยคณะกรรมการบริหารชุดปจจุบัน  ไดดําเนินการ
จัดกิจกรรมตาง ๆ ท่ีนาสนใจและไดรับการตอบสนองจากสมาชิก
และผูสนใจตามสมควร  ต้ังแตเดือนกันยายน 2548   ดังนี้  

• การสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการรวมจัดกับมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒเรื่อง “กรอบแนวคิดและการพัฒนา
สํานักงานเสมือน (Virtual Office) โดยใชซอฟตแวรจัดการ
เนื้อหาแบบโอเพนซอรส  “ PostNuke” ครั้งท่ี 2  เมื่อวันท่ี 
27-29 ตุลาคม 2548  มีผูเขาอบรมท้ังส้ินประมาณ 20 คน   

• สมาคมฯ ไดเขารวมการสัมมนาเรื่อง “การดูแลสุขภาพ
ของหัวใจ” โดยคณะแพทย  โรงพยาบาลปยะเวท เมื่อ
วันท่ี 19 พฤศจิกายน 2548  ซึง่ไดรับความสนใจจาก
สมาชิกของสมาคมฯ  และผูท่ีสนใจรวมท้ังส้ินประมาณ   
200   คน 

• การสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Emergency & 
Business Continuity Management & Planning” เมื่อ
วันท่ี 18-19 มีนาคม 2549  มีผูเขาอบรมท้ังส้ินประมาณ 50 
คน โดยสมาคมฯ ไดรวมจัดกับ Australian Education 
International  

• เมื่อวันท่ี 22 มีนาคม 2549  สมาคมฯ ไดรับรองนายกและ
กรรมการบริหารของ Australian-Thai Chamber of 
Commerce (AUSTCham) และไดมีความตกลงรวมกันท่ี
จะใหสมาชิกของท้ังสองสมาคมไดรวมกิจกรรมกัน  โดยจะ
มีการแลกเปล่ียนขอมูลและกิจกรรมของแตละสมาคมตาม
ความเหมาะสม ในโอกาสนี้สมาคมฯ ไดจัดกิจกรรมเยี่ยม
ชมอุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย (Thailand Science 
Park) รวมกับ AUSTCham เมื่อวันท่ี 28 มิถุนายน 2549  
และ Austcham ไดจัดการเยี่ยมชมเหมืองแรทองคําท่ี
จังหวัดพิจิตร เมื่อวันท่ี 16 พฤษภาคม 2549  และมี
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนในชุมชนทองถ่ินดวย    

(ตอหนา 4) 

  กิจกรรม 

การสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Emergency & 
Business Continuity Management & Planning”

สมาคมฯ รับรองนายกและกรรมการบริหารของ Australian-
Thai Chamber of Commerce (AUSTCham) และไดตกลง
รวมกันท่ีจะใหสมาชิกของท้ังสองสมาคมไดรวมกิจกรรมกัน 

สาสนจากนายกสมาคมฯ

ประชุมสามัญประจําป 
วันที่ 20 สิงหาคม 2549 ตั้งแต 8:30 น. 

โรงแรม Miracle Grand 

พบปะสังสรรค ฟงบรรยายพิเศษ และ ทานอาหารกลางวัน 
(โปรดติดตามรายละเอียดในจดหมายเชิญประชุม) 

www.tatsc.or.th



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Australian Scholarships brings under the one umbrella existing scholarship 
programs managed by the Australian Department of Education, Science 
and Training (DEST) and the Australian Agency for International 
Development (AusAID) and introduces a new AusAID managed awards 
program - Australian Leadership Awards. 
This initiative will strengthen Australia's education relationships with the 
region, allowing students and researchers to form enduring personal and 
institutional linkages. The scholarships will provide opportunities for 
students, researchers and professionals from the Asia Pacific region to 
travel to Australia and for Australians to undertake study, research or 
professional development in the region. 
There are two categories of scholarships being offered: 
Endeavour Awards -The Endeavour Scholarships program provides 
international education experiences for both university and vocational and 
technical education students and academics as well as professional 
development opportunities for executives. The program includes 
scholarships for postgraduate and postdoctoral study or research, 
undergraduate student exchange opportunities, and executive awards. 
The Australian Leadership Awards (ALA) -the ALA comprises 
scholarships and fellowships, ALA scholarships provide long-term 
postgraduate study at the masters or doctoral level. ALA fellowships will 
provide flexible short-term study opportunities through a competitive 
grant submission process. Awards are competitive across the region and 
are open to potential leaders capable of influencing development outcomes 
whether they come from the public, private or community sectors. 

Eligible applicants are now invited to submit applications for the above 
scholarship programs.  
Guidelines and other documents for Endeavour Awards and ALA Awards 
can be viewed on the Australian Scholarships web site at: 
http://www.australianscholarships.gov.au 

NEW AUSTRALIAN SCHOLARSHIPS INITIATIVE 
 

กิจกรรมทองเที่ยว

เรือสุขภาพ 
โรงพยาบาลหลวงพอเปน 

วันอาทิตย 
6 สิงหาคม 2549 

ดูรายละเอียด 
www.tatsc.or.th 

คณะกรรมการบริหารคณะกรรมการบริหาร      
สมาคมศูนยวิชาการไทยสมาคมศูนยวิชาการไทย--ออสเตรเลียออสเตรเลีย  
 

นายกสมาคม 
คุณพงษประพาฬ  ขันธนะภา 
Pongprapan_Kha@bbthai.com 

อุปนายก 
ผศ.ดร.อุทุมพร  พลาวงศ 
upv@kmitnb.ac.th 
ผศ.ดร.มานพ  เร่ียวเดชะ 
manop@eng.chula.ac.th 

เลขาธิการ  
ดร.มาตรินี  รักษตานนทชัย 
matrini@gmail.com 

นายทะเบียน  
ผศ.ดร.สุณี  รักษาเกียรติศักด์ิ 
sunee@swu.ac.th  

เหรัญญิก 
คุณสุปรีญา อุนนาทรวรางกูร 
warankul@inet.co.th 

สมาชิกสัมพันธ  
ศ.ดร.รัตนา  พุมไพศาล 

ผูชวยสมาชิกสัมพันธ 
ผศ.วนิดา  สิทธิรณฤทธิ ์

ประชาสัมพันธ  
คุณปรารถนา ลิ้มไกรลาศศิริ 
pradthana.limkrailassiri 
@dfat.gov.au 

กรรมการ 
ศ.ดร.ดํารง  ขุมมงคล 
damrong@shinawatra.ac.th 

รศ.ดร.บุญทิพย  สิริธรังศรี 
nsassboo@stou.ac.th 

 

 
The Australian Scholarships initiative 
will provide $1.4 billion (AUD) over 
five years for 19,000 awards, and 
doubles the current number of 
scholarships between Australia and its 
Asia- Pacific neighbors, including 
Thailand. This demonstrates the 
Australian Government's continued 
commitment to foster understanding 
and development in the Asia-Pacific 
region through stronger educational 
linkages and partnerships. 



 สาสนจากนายกสมาคมฯ  (ตอ) 

ฟอรมชําระคาบํารุงสมาคม ฟอรมชําระคาบํารุงสมาคม //  ขอมูลสมาชิกขอมูลสมาชิก  

สมาคมศูนยวิชาการไทย สมาคมศูนยวิชาการไทย ––  ออสเตรเลยีออสเตรเลยี  
 

ชื่อ  …………………..………………………………..  สกุล ………………. …………………….……………….    คํานําหนา…………………………….. 
FIRST NAME  ………………………………………   FAMILY NAME  …………………………………………    TITLE  ………..……………..……… 

ไดชําระคาบํารุงสมาคม    ตลอดชีพจํานวน 1000 บาท      รายปจํานวน 100 บาท  ดวย 

 เช็คขีดครอมส่ังจาย  “สมาคมศูนยวิชาการไทย – ออสเตรเลีย” 

 โอนเงินเพื่อเขาบัญชีออมทรัพย ธนาคารไทยพาณชิย สาขาพระราม 4 เลขที่บัญชี 096-2-01411-1  ชื่อบัญชี  “สมาคมศูนยวิชาการไทย – 
ออสเตรเลีย” 
ท้ังนี้ไดสงเช็คหรือสําเนาการโอนเงินถึงนายทะเบืยน : :ผศ.ดร.สุณี  รักษาเกียรติศักด์ิ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พระโขนง 
กทม. 10800   e-mail: sunee@swu.ac.th fax: 02 664-1000 ตอ 8615 
กรุณากรอกขอมลูตอไปนี้ถามีการเปล่ียนแปลงจากท่ีเคยใหไวกับสมาคม 

สถานท่ีติดตอทางไปรษณีย  (เปน  บาน     ที่ทํางาน)  เลขที่ ………………………………………………………………………………………. 
อําเภอ/เขต  …………………  จังหวัด  ……………………… รหัสไปรษณีย  …………… 

โทรศัพท  ……………………………   ……………………………  โทรสาร    …………………….. E-mail …………..……………………………. 
      หลักสูตรทิ่ศึกษาในออสเตรเลีย                     ปริญญา/ประกาศนียบัตร                 สถาบัน                          ตั้งแต ค.ศ.        ถึง ค.ศ.  
1.   ……………………………………………..            ….……………             ……………………………………..       …………..      ………… 
2.   ……………………………………………..            ….……………             ……………………………………..       …………..      ………… 
3.   ……………………………………………..            ….……………             ……………………………………..       …………..      ………… 
อาชีพ      � ราชการ      � รัฐวิสาหกิจ       � ธุรกิจ        � องคการกุศล       � อื่น ๆ (ระบุ) ………………………………………………… 

ชื่อกิจการ / สถาบัน / องคการ  ………………………………………  หนวยงาน (ฝาย-แผนก / กรม-กอง) ……………………………………………. 

• เมื่อวันท่ี 25 มิถุนายน 2549  สมาคมฯ ไดเขารวมการ
เสวนาเรื่อง “โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ...เบาหวานกับ
ความเสี่ยงของหัวใจ....และการดูแลรักษาปองกัน”  
กับสถาบันหัวใจ Perfect Heart  ของโรงพยาบาลปยะ
เวท  ซึ่งมีสมาชิกและผูท่ีสนใจเขารวมกิจกรรมนี้เปน
จํานวนมาก 

• นอกจากกิจกรรมท่ีไดกลาวถึงขางตนแลว สมาคมฯ ยัง
ไดใหบริการปรับปรุง/พัฒนาเว็บไซตของสมาคม
วิทยาศาสตรแหงประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ   โดยใชประสบการณในการจัดทําเว็บไซต
ของสมาคมฯ   

กิจกรรมท่ีจะจัดในอนาคตอันใกลน้ี   มีดังน้ี  

• ทองเท่ียวเรือสุขภาพรวมกับโรงพยาบาลหลวงพอเปน 
อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ในวันอาทิตยท่ี 6 
สิงหาคม 2549 

• การอบรมและปฏิบัติการเรื่อง Enterprise Risk  
Management   โดยผูเชี่ยวชาญจากประเทศ  

ออสเตรเลีย  และกําหนดจะจัดในวันท่ี 18-19 พฤศจิกายน 
2549 

• การอบรมเรื่อง “Science Writing Course” รวมกับ 
Australian Education International  และสมาคมศิษยเกา
มหาวิทยาลัย Queensland โดยมีกําหนดการในเดือน
ธันวาคม 2549     ผูบรรยายจะเปนผูเชี่ยวชาญจาก
ประเทศออสเตรเลีย 

อนึ่งในวันอาทิตยท่ี 20 สิงหาคม 2549 ท่ีจะถึงนี้  สมาคมฯ 
จะจัดการประชมุใหญสามัญประจําปท่ีโรงแรม Miracle Grand 
และจะมีการรายงานผลการดําเนินงานของสมาคมฯ ในรอบ 12 
เดือนท่ีผานมา  ตลอดจนแขกรับเชิญท่ีจะมาบรรยายในหัวขอท่ี
นาสนใจ  จึงขอเชิญชวนสมาชกิทุกทานลวงหนาใหมารวมการ
ประชุมดวย   

ทายนี้ ผมขอเชิญชวนใหสมาชิกทุกทานมารวมกิจกรรมตางๆ 
ของสมาคมฯ ดังท่ีกลาวถึงขางตนและกิจกรรมอื่นๆ   ซึ่งจะไดมี
การประชาสัมพันธใหทุกทานไดทราบในโอกาสอันสมควร 

พงษประพาฬ   ขันธนะภา 

 

Enterprise Risk Management 18-19 พฤศจิกายน 2549  รายละเอียดท่ี www.tatsc.or.th 
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  ช่ือหรือสถานที่ติดตอไมถูกตองโปรดแจงนายทะเบียน (ผศงดร.สุณี  รักษาเกียรตศิักดิ ์e-mail: sunee@swu.ac.th ) 

  ไมถึงผูรับโปรดสงคืน ผศ.ดร.สุณี  รักษาเกียรติศักดิ์ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 กทม. 10110 

สมาคมศูนยวิชาการไทย – ออสเตรเลีย (Thai – Australian Technological Services Centre – TATSC) ไดจัดตั้งข้ึนใน พ.ศ.2523 โดยมีวัตถุประสงค : 

• สนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี ภาษาและวัฒนธรรม 
• เปนศูนยกลางเนนความเปนหน่ึงเดียวกันของกลุมสมาชิก เพื่อความเปนเลิศทางวิชาการ 
• เผยแพรผลงานของสมาคมและเพ่ือใหเกิดความตอเน่ืองของกิจกรรมของสมาคม 

สมาชิกสามัญ  ไดแก บุคคลท่ีเคยไปฝกงาน ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศออสเตรเลียโดยไดรับวุฒิบัตรจากสถาบันน้ัน หรือเปนสมาชิก

วิสามัญติดตอกันครบ 3 ปแลว และไดยื่นความจํานงขอสมัครเขาเปนสมาชิกสามญัและคณะกรรมการบริหารมีมติอนุมัติ  
สมาชิกวิสามัญ  ไดแก บุคคลนอกเหนือจากที่กลาวขางตน ที่ไดยื่นความจํานงขอสมัครเปนสมาชิกวิสามญัและคณะกรรมการบริหารมีมติอนุมัติ 

สาสนจากนายทะเบียน     
ตามที่สมาคมฯ ไดเปดตัวเวบ็ไซตของสมาคมอยางเปนทางการเม่ือการประชุมสามัญประจําป 2548 ในเดือน

สิงหาคม  และไดมีการสงขอมูล  login & password ของสมาชิกแตละทานไปใหเพ่ือที่ทานสามารถจะมา  update  ขอมูล
ของทานใหถกูตองนั้น  ในรอบ 1 ปที่ผานมาทางสมาคมฯ ไดรับการโตตอบรับจากทานพอสมควรทั้งทางเวบ็ไซตและทาง 
e-mail   หลายทานไดแจงการแกไขขอมูลมาทาง  e-mail  ซ่ึงดิฉันก็ยินดีมากที่ไดรับ e-mail จากทาน  และไดตอบกลบั
โดยแจง  login & password ของทานให  เพ่ืออยากใหทานไดลองเขามาแกไขเอง (login  จะเปนชื่อภาษาอังกฤษของ
ทานและตามดวยหมายเลขสมาชิกของทาน --ดูที่มุมขวาของจาหนาซองจดหมายขาวที่ทานไดรับ  สวน  password คือ  
australian)    
 อน่ึงหากสมาชิกทานใดพบวาขอมูลสถานภาพสมาชิกยังไมถูกตอง เชน ทานจายคาบํารุงสมาชกิตลอดชีพแลว  
แตในฐานขอมูลยังไมได update  ก็ขอรบกวน  e-mail  แจงกลับดิฉนัดวย  

 ในรอบ  3 ปที่ผานมาที่ดิฉันทําหนาที่เปนนายทะเบียน มีสมาชิกจํานวนหนึ่งที่ไดใหความอนุเคราะหสงคาบํารุง
สมาชิกตลอดชีพ 1000 บาท มาให  ก็ขอขอบพระคุณทุกทานเปนอยางสูง ณ โอกาสนี้  และตองขออภัยที่สมาคมฯ ยังไม
สามารถดําเนินการอยางเปนระบบในการสงใบสําคัญรับเงินใหกับทานได  และบางทานดิฉันก็ลืมเอาเช็คสงมอบใหกับ
เหรัญญิกจนเช็คหมดอายุไป  ทั้งน้ีทั้งน้ันก็เพราะงานทกุอยางเปนงานอาสาสมัคร  กรรมการทุกทานเปนผูสละเวลาในการ
ดําเนินการเองทั้งหมด (ยังมีแรงทําเพราะสนุก และเห็นประโยชน) 

 ทุกคร้ังที่ไดรับ e-mail  จากทานก็ดีใจมากและพยายามตอบทุกฉบบั  หวังวาทานคงติดตามกจิกรรมของสมาคม
และเขารวมเมื่อโอกาสอํานวยนะคะ  สง  e-mail  มาคุยกันไดคะ  หรือมีบทความ/ขอมูลจะลงในจดหมายขาวก็ยินดีนะคะ 

          สุณี  รักษาเกียรติศักดิ ์
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