
 
       

   

ประชุมสามัญประจําป 
วันที่ 31 สิงหาคม 2551 ต้ังแต 9:00 น. 
ลงทะเบียนและอาหารเชา 8:00 น. 

โรงแรมไทปน สุขุมวิท 23 
พบปะสังสรรค ฟงบรรยายพิเศษ และ 

ทานอาหารกลางวัน 

  
 

จดหมายขาวสมาคมศูนยวิชาการไทย-ออสเตรเลีย     กรกฎาคม 2551      

TATSC News 

กิจกรรม 

การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรือ่ง Writing Scientific Papers 
for Publication IV   

ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกสมาคม

www.tatsc.or.th 

การสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Emergency & 
Business Continuity Management & Planning”

ศ.ดร.ยงควิมล  เลณบุรี 
นักวิทยาศาสตรดีเดน  
สาขาคณิตศาสตร  
ประจําป พทุธศักราช 2550 

ดร.แสงสุรีย ดวงคํานอย 

ไดรับรางวลัอันทรงเกียรติ

จากคุรุสภา เคร่ืองหมายเชิด

ชูเกียรต ิ"คุรุสดุดี" 

ศ.ดร.วิเชียร เลาหโกศล 

ไดรับการโปรดเกลาใหดํารง

ตําแหนงศาสตราจารย 

ดร.มาตรินี รักษตานนทชัย 
ขาราชการพลเรือนดีเดน 

ประจําป 2550 ไดรับครุฑ

ทองคํา เมื่อวนัขาราชการพล

เรือน 2551 



 

สาสารรจากนายกสมาคมฯจากนายกสมาคมฯ  
 

ในจดหมายขาวฉบบัน้ี ขอสรุปกิจกรรมตางๆ ที่คณะกรรมการบริหารสมาคมฯชุดปจจุบัน 

(ซ่ึงเปนชุดที่ 13 โดยมีวาระจาก กันยายน 2550 – สิงหาคม 2552)  ไดดําเนินการไปแลว 
รวมทั้งการเขารวมกิจกรรมกับองคกรอ่ืนๆ  ดังน้ี 

1. การจัดทัศนศึกษาจังหวดัสุพรรณบุรี  โดยมัคคุเทศกกิตติมศักด์ิ  คุณวิชติ  อุนนาท
รวรางกูร  ศษิยเกาออสเตรเลีย ทุน Colombo Plan   และเปนชาวสพุรรณบุรี  จัดขึ้นเม่ือวัน
อาทิตยที่ 9  ธันวาคม  2550  มีผูรวมเดินทางจํานวน  37 คน 

2.  การจัดสัมมนาเชิงปฏิบตัิการเรื่อง Writing Scientific Articles for Publication III  เม่ือ
วันเสาร-อาทิตยที่ 15-16 ธันวาคม 2550  ณ โรงแรม Century Park มีผูเขาสัมมนา 54 คน    

3. การจัดสัมมนาเชิงปฏิบตัิการเรื่อง การบริหารจัดการและการวางแผนสภาวะฉกุเฉินและ
ความตอเน่ืองของธุรกิจ  โดยรวมกับ Australian Education International (AEI) ของสถานm
ทูตออสเตรเลยี  ซ่ึงสนับสนุนคาใชจายวิทยากรจากออสเตรเลีย  Mr.Michael  Tarrant  และ
สมาคมยังไดรับเกียรติจากศษิยเกาออสเตรเลีย  คุณศิริ  ตงศิริ  และ ดร.วินัย  พฤกษะวัน 
มารวมเปนวิทยากรดวย  การสัมมนานี้จัดขึ้นเม่ือวันศกุร-เสาร-อาทิตยที่ 11-12-13 มกราคม 
2551  ณ โรงแรม Century Park มีผูเขาสัมมนาจํานวน 40 คน  

4. การจัดประชุมเชิงปฏบิัตกิารเรื่อง นวัตกรรมวิทยาศาสตรศึกษา เนนการเรียนรูแบบสบื
เสาะหาความรูทางวิทยาศาสตร  โดยรวมกับ Australian Education International (AEI) ของ
สถานทตูออสเตรเลีย  ซ่ึงสนับสนุนคาใชจายวิทยากรจากออสเตรเลยี  Mr.Graeme  Oliver  
และ  Ms.Lyn  Jefferie  และโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ซ่ึงสนับสนุนสถานที่   การประชุมน้ี
สมาคมไดรับเกียรติจากศษิยเกาออสเตรเลียและที่ปรึกษาสมาคม รองศาสตราจารย ดร.ธนิต  
ผิวน่ิม เปนผูบรรยายสรุป  จัดขึ้นเม่ือวันพุธ-พฤหัสบดีที่ 7-8 พฤษภาคม 2551  ณ โรงเรียน
มหิดลวิทยานสุรณ  มีผูเขาประชุมจํานวน 78 คน 

5.  การเขารวมกิจกรรม Australian Alumni Night ซ่ึงจัดโดย AUSTCHAM และ  AEI   
6.  การเขารวมกิจกรรม English Speech Competition ซ่ึงจัดโดย ASC 
7.  การเขารวมกิจกรรม งานวันชาติออสเตรเลีย ซ่ึงจัดโดยสถานทูตออสเตรเลยี   

8.  การเขารวมกิจกรรม Education Australia ซ่ึงจัดโดย  IDP  และ  Austrade 
9.  การจัดสัมมนาเชิงปฏิบตัิการเรื่อง Writing Scientific Articles for Publication iV  เม่ือ

วันเสาร-อาทิตยที่ 19 – 20 didEk8, 2551  ณ โรงแรม Century Park มีผูเขาสัมมนา 84 คน 

ทายนี้ ขอเชญิชวนสมาชิกเขารวมประชมุใหญประจําป ในวันอาทิตยที่ 31 สงิหาคม 2551 
เพ่ือใหขอเสนอแนะตอกิจกรรมตางๆ  และรวมฟงการบรรยายพิเศษ 

รองศาสตราจารย ดร.อุทุมพร  พลาวงศ 
  
 

คณะกรรมการบริหาร 
สมาคมศูนยวิชาการไทย-ออสเตรเลีย 

นายกสมาคม 
รศ.ดร.อุทุมพร  พลาวงศ 
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อุปนายก 
คุณพงษประพาฬ  ขันธนะภา 
Pongprapan_Kha@bbthai.com 

ผศ.ดร.มานพ  เร่ียวเดชะ 
manop@eng.chula.ac.th 

เลขาธิการ  
ดร.มาตรินี  รักษตานนทชัย 
matrini.ruktanonchai@gmail.com 

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

เหรัญญิก 
คุณสุปรีญา อุนนาทรวรางกูร 
warankul@inet.co.th 

สมาชิกสัมพันธ  
ศ.ดร.รัตนา  พุมไพศาล 
โทร. 02-2182630-1  

ผูชวยสมาชิกสัมพันธ 
รศ.วนิดา  สิทธิรณฤทธิ์  
โทร. 034-255095  

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

ผูชวยประชาสัมพันธ 
คุณดวงฤทัย ล่ําซํ่า 
duangruthai@loxtrade.com 

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

รศ.ดร.บุญทิพย  สิริธรังศรี 
boontip@gmail.com 

รศ. ดร. เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ 
fengpjs@ku.ac.th 

ดร. อัครา ประโยชน 
akarap@kmitnb.ac.th 

ท่ีปรึกษา 
ดร. วินัย พฤษะวัน 
winaiplus@yahoo.com  
รศ. ดร. ธนิต ผิวนิ่ม 
thanit@su.ac.th 

ขาวจาก ขาวจาก AAEEII
ตั้งแต 1 กรกฎาคม 2551 คาธรรมเนียมการขอวีซาไปประเทศออสเตรเลียชนิด 
tourist/business เปน 3200 บาท (A$100) และ 14,500 บาท (A$450) สําหรับวีซานักเรียน 
การขอวีซาทําไดที่ตึกไทยซซีี ถนนสาทรใต ในวันจันทรถึงศุกร เวลา 8.30 - 16.30 น. 
คนหาขอมูลเพ่ิมเติมไดที่ www.vfs.co.th และ www.immi.gov.au 



 

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” 
ท้ังนี้ไดสงเช็คหรือสําเนาการโอนเงินถึงนายทะเบียน : :ผศ.ดร.สุณี  รักษาเกียรติศักด์ิ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
พระโขนง กทม. 10110 e-mail: sunee@swu.ac.th fax: 02 2592217 
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) ……………………………………………. 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

EMERGENCY & BUSINESS RESILIENCE/CONTINUITY MANAGEMENT & PLANNING 
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  ช่ือหรือสถานที่ติดตอไมถูกตองโปรดแจงนายทะเบียน (ผศ.ดร.สุณี  รักษาเกียรตศิักดิ ์e-mail: sunee@swu.ac.th fax: 02 2592217) 
  ไมถึงผูรับโปรดสงคืน ผศ.ดร.สุณี  รักษาเกียรติศักดิ์ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พระโขนง กทม. 10110 

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

• สนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี ภาษาและวัฒนธรรม 
• เปนศูนยกลางเนนความเปนหน่ึงเดียวกันของกลุมสมาชิก เพื่อความเปนเลิศทางวิชาการ 
• เผยแพรผลงานของสมาคมและเพ่ือใหเกิดความตอเน่ืองของกิจกรรมของสมาคม 

สมาชิกสามัญ  ไดแก บุคคลที่เคยไปฝกงาน ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศออสเตรเลียโดยไดรับวุฒิบัตรจากสถาบันน้ัน หรือเปนสมาชิกวิสามัญ

ติดตอกันครบ 3 ปแลว และไดยื่นความจํานงขอสมัครเขาเปนสมาชิกสามัญและคณะกรรมการบริหารมีมติอนุมัติ  
สมาชิกวิสามัญ  ไดแก บุคคลนอกเหนือจากที่กลาวขางตน ที่ไดยื่นความจํานงขอสมัครเปนสมาชิกวิสามญัและคณะกรรมการบริหารมีมติอนุมัติ 

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  

WRITING SCIENTIFIC ARTICLES FOR PUBLICATION  (III, IV) 

สืบเน่ืองจากความสําเร็จในการจัดการสัมมนาเรื่อง Writing Scientific Articles for Publication ไปแลวสองคร้ัง สมาคมฯ จึง
จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในเรื่องเดียวกันเปนครั้งที่ 3 ในวันเสาร-อาทิตยที่ 15-16 ธันวาคม 2550 มีผูเขารวมสัมมนา 54 คน  
และไดมีการจัดคร้ังที่ 4 ในวนัเสาร-อาทิตยที่ 19-20 กรกฎาคม 2551 มีผูเขารวมสมัมนา 84 คน 
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