TATSC News
จดหมายขาวสมาคมศูนยวิชาการไทย-ออสเตรเลีย

สารจากนายกสมาคมฯ
จดหมายขาวฉบับนี้คณะกรรมการบริหารสมาคมฯชุดที่ 13 ซึ่งมี
วาระจาก กันยายน 2550 – สิงหาคม 2552 ขอเชิญชวนสมาชิกเขา
รวมประชุมใหญสามัญประจําป ในวันอาทิตยที่ 30 สิงหาคม 2552
เพื่อใหขอเสนอแนะตอกิจกรรมตางๆ เลือกกรรมการบริหารสมาคมฯ
ชุดที่ 14 และรวมฟงการบรรยายพิเศษ ในสารฉบับนี้ขอสรุป
กิจกรรมตางๆ ที่ไดดําเนินการระหวาง มกราคม - มิถุนายน 2552
รวมทั้งการเขารวมกิจกรรมกับองคกรอื่นๆ ดังนี้
1. การนําคณะอาจารยและนักศึกษาที่ไดรบั รางวัลนวัตกรรม
จากสมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทยฯ และอาจารยจาก
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รวม 16 คน ศึกษาดูงาน ณ ประเทศ
ออสเตรเลีย ระหวางวันที่ 8-15 มีนาคม 2552 ซึ่งมีรายละเอียด
การศึกษาดูงานอยูในจดหมายขาวฉบับนี้
2. การนําวิทยากรจากออสเตรเลีย คุณศิริ ตงศิริ มาบรรยาย
พิเศษเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงใหกับคณาจารยสถาบัน
เทคโนโลยีปทุมวันจํานวน 100 คน เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2552
3. การรวมกับ Australian Education International (AEI) แหง
สถานฑูตออสเตรเลีย จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การบริหาร
จัดการและการวางแผนสภาวะฉุกเฉินและความตอเนื่องของ
ธุรกิจ โดยวิทยากรที่เปนศิษยเกาออสเตรเลีย คุณศิริ ตงศิริ
และ ดร.วินัย พฤกษะวัน การสัมมนานี้จัดขึ้นเมื่อวันเสาร-อาทิตยจันทรที่ 18-19-20 เมษายน 2552 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร มีผูเขา
สัมมนาจํานวน 32 คน
4. การเขารวมกิจกรรมงานวันชาติออสเตรเลียซึ่งจัดโดย
สถานทูตออสเตรเลีย
5. การเขารวมกิจกรรมสัมมนาเรื่อง Quality Doctoral
Education ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครกับ University of
Technology Sydney สนับสนุนโดย AEI และ สกอ
6. การเขารวมกิจกรรม Australian Alumni Night ซึ่งจัดโดย
AUSTCHAM และ AEI

กรกฎาคม 2552

เชิญประชุมใหญสามัญประจําป 2552
เรียน สมาชิกสมาคมศูนยวิชาการไทย - ออสเตรเลีย
สมาคมศูนยวิชาการไทย-ออสเตรเลีย จะจัดการประชุมใหญ
สามัญประจําปพ.ศ.2552 ในวันอาทิตยที่ 30 สิงหาคม 2552 ณ
โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส ถนนพญาไท กรุงเทพมหานคร โดยมี
กําหนดการประชุมดังนี้ :08:30 น. ลงทะเบียน สมาชิก ที่เขาประชุม และเชิญ
รับประทานอาหารวาง
09:00 น. การประชุมใหญสามัญประจําป พ.ศ. 2552 มีวาระการ
ประชุมดังนี้:1. รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป
พ.ศ. 2551
2. รายงานงบดุลการเงินของสมาคมฯ ณ วันที่ 31
มีนาคม 2552
3. รับรองผูตรวจสอบบัญชีของสมาคมฯ
4. รายงานการดําเนินงานของสมาคมฯ: สิงหาคม
2551 - สิงหาคม 2552
5. เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดใหม
10:30 น.ปาฐกถาพิเศษ โดย รศ. ดร. สิริลักษณา คอมันตร
เรื่อง “ประชาธิปไตยกับการทุจริตคอรรัปชั่น”
11:30 น. เชิญรวมรับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต
จึงขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมฯ ทุกทานเขารวมการประชุมตาม
กําหนดการขางตน และโปรดยืนยันการเขารวมประชุมดวยการแจงชื่อนามสกุลและหมายเลขโทรศัพทติดตอไดโดย:• โทรศัพทแจงที่หมายเลข 02 691 9449 ตอ 251 หรือ
• สงโทรสารที่ หมายเลข 02 691 9104 ถึงอุปนายกสมาคมฯ
หรือ
• สง e-mail address: pongprapan_kha@bbthai.com
ขอแสดงความนับถือ

7. การปรึกษาความรวมมือกับ Australia-Thailand Institute
รองศาสตราจารย ดร.อุทุมพร พลาวงศ

( รศ.ดร.อุทุมพร พลาวงศ )
นายกสมาคมฯ

คณะกรรมการบริหาร
สมาคมศูนยวิชาการไทย-ออสเตรเลีย

แผนกิจกรรมใหม

นายกสมาคม

รศ.ดร.อุทุมพร พลาวงศ
upv@kmutnb.ac.th

อุปนายก

คุณพงษประพาฬ ขันธนะภา
Pongprapan_Kha@bbthai.com
ผศ.ดร.มานพ เรี่ยวเดชะ
manop@eng.chula.ac.th

เลขาธิการ

ดร.มาตรินี รักษตานนทชัย
matrini.ruktanonchai@gmail.com

นายทะเบียน
ผศ.ดร.สุณี รักษาเกียรติศักดิ์
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 ล่ําซ่ํา
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
ที่ปรึกษา
ดร. วินัย พฤษะวัน
winaiplus@yahoo.com
รศ. ดร. ธนิต ผิวนิ่ม
thanit@su.ac.th

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
DEVELOPING AN INTEGRATED APPROACH TO RISK
MANAGEMENT IN UNIVERSITIES

14 -16 พฤศจิกายน 2552
มหาวิทยาลัยเปนองคกรที่มีลักษณะพิเศษแตกตางจากองคกรทั่วไป ทําใหการบริหารความเสี่ยงใน

มหาวิทยาลัยมีความซับซอนเฉพาะตัว ถา มหาวิทยาลัยใหความสําคัญและดําเนินการบริหารความเสี่ยงได
อยางมีประสิทธิผลก็จะเปนประโยชนอยางยิ่งตอผลประกอบการ การเงิน และธรรมาภิบาล
สมาคมศูนยวิชาการไทย-ออสเตรเลีย เตรียมจะจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการในวันที่ 14 -16 พฤศจิกายน 2552
เพื่อสรางพื้นฐานที่แนนหนาสําหรับความเขาใจการบริหารความเสี่ยงยุคใหมทั้งในสถานการณที่เปนเรื่อง
ประจํา หรือเหตุการณพิเศษ ผูเขารวมการสัมมนาจะไดสรางเครื่องมือที่ใชชวยในการนําแผนงานการบริหาร
ความเสี่ยงอยางบูรณาการไปใชในมหาวิทยาลัยของตน หรือชวยในการปรับปรุงกรอบการบริหารความเสี่ยง
ที่มีใชอยู
วิทยากรผูนําการสัมมนานี้คือ Dr. Carl A. Gibson ซึ่งเปน Director of Risk Management Unit ของ La
Trobe University ออสเตรเลีย นอกจากนั้น Dr. Gibson ยัง เปนกรรมการสภาที่ปรึกษาของ Australia’s
National Centre for Security Standards กรรมการ Joint Australian and New Zealand Standard’s
Committee for Risk Management (OB7), และกรรมการอํานวยการของ the Australia Attorney
General’s Resilience Community of Interest ปจจุบันทานเปนประธาน National Working Group for
Developing Methodologies for Managing Non-routine risk.

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง

การบริหารความเสี่ยง
21 -23 พฤศจิกายน 2552
องคกรยุคใหมตองเผชิญกับภาวะความไมแนนอนที่เพิ่มขึ้นทุกวันทั้งภายในและภายนอก แมแตองคกร
ขนาดใหญก็ดํารงอยูไดยากหากปราศจากกลยุทธการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลและไดมาตรฐานเปนที่
ยอมรับของนานาชาติ
สมาคมศูนยวิชาการไทย-ออสเตรเลีย เตรียมจะจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการในวันที่ 21 -23 พฤศจิกายน 2552
เพื่อเปนการใหความรู ความเขาใจและใหสามารถนําบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติอยางไดผลในสภาวะ
แวดลอมของผูเขาสัมมนา โดยเชิญวิทยากรที่มีประสบการณสูง จากออสเตรเลีย คือคุณศิริ ตงศิริ ซึ่งเปน
Risk Manager ของการรถไฟแหงรัฐ New South Wales
โปรดติดตามความคืบหนากิจกรรมที่ www.tatsc.or.th

Endeavour Awards

ประจําปพ.ศ. 2552

ทุนการศึกษา Endeavour Awards เปนแนวคิดริเริ่มของรัฐบาลออสเตรเลีย เพื่อสงเสริมการพัฒนาอยางยั่งยืนและสงเสริมความเปนเลิศทาง
การศึกษาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก ทุนดังกลาวแสดงถึงความตั้งใจของรัฐบาลออสเตรเลียในการสรางความสัมพันธกับประเทศตางๆ ในภูมิภาค
รวมถึงประเทศไทย Endeavour Awards เปนทุนที่มีการแขงขันสูงในระดับนานาชาติ และมีการคัดเลือกผูไดรับทุนโดยพิจารณาจากความรู
ความสามารถที่เหมาะสม ซึ่งเปดโอกาสใหแกประชาชนชาวไทยสมัครขอรับทุนดังกลาวดวย ทุนการศึกษาที่เปดรับสมัคร ไดแก
1. Endeavour Postgraduate Awards - ทุนระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก)
2. Endeavour Research Fellowships - ทุนวิจัยระยะสั้น
3. Endeavour Executive Awards - ทุนสําหรับผูบริหารและผูทํางาน เพื่อพัฒนาความรูความสามารถการทํางาน
4. Endeavour Vocational Education and Training (VET) Awards - ทุนระดับอาชีวศึกษา เพื่อฝกอบรมและพัฒนาความรูและทักษะในสายอาชีพ
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสมัคร ประเภททุนที่เปดรับ คุณสมบัติของผูสมัคร และแบบฟอรมการสมัคร กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต
www.endeavour.deewr.gov.au ผูสนใจสามารถสมัครขอรับทุนไดตั้งแตวันนี้จนถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2552

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง

การบริหารจัดการและการวางแผนสภาวะฉุกเฉินและความตอเนื่องของธุรกิจ
EMERGENCY & BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT & PLANNING

เมื่อวันที่ 18 – 20 เมษายน 2552 สมาคมศูนยวิชาการไทย-ออสเตรเลีย ได

จัดสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการเรื่องการบริหารจัดการและการวางแผนสภาวะฉุกเฉิน
และความตอเนื่องของธุรกิจใหแกผูที่จะทําหนาที่บริหารจัดการและการวางแผน
สภาวะฉุกเฉินและความตอเนื่องของธุรกิจทั้งในภาครัฐและเอกชน โดยไดเชิญ
คุณศิริ ตงศิริ ซึ่งเปน Risk Manager ของการรถไฟแหงรัฐ New South Wales
มาเปนวิทยากร
ฟอรมชําระคาบํารุงสมาคม / ขอมูลสมาชิก
สมาคมศูนยวิชาการไทย – ออสเตรเลีย
ชื่อ …………………..……………………………….. สกุล ………………. …………………….………………. คํานําหนา……………………………..
FIRST NAME ……………………………………… FAMILY NAME ………………………………………… TITLE ………..……………..………
ไดชําระคาบํารุงสมาคม ตลอดชีพจํานวน 1000 บาท
รายปจํานวน 100 บาท ดวย
เช็คขีดครอมสั่งจาย “สมาคมศูนยวิชาการไทย – ออสเตรเลีย”
โอนเงินเพื่อเขาบัญชีออมทรัพย ธนาคารไทยพาณิชย สาขาพระราม 4 เลขที่บัญชี 096-2-01411-1 ชื่อบัญชี “สมาคมศูนยวิชาการไทย – ออสเตรเลีย”
ทั้งนี้ไดสงเช็คหรือสําเนาการโอนเงินถึงนายทะเบียน : ผศ.ดร.สุณี รักษาเกียรติศักดิ์ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
พระโขนง กทม. 10110 e-mail: sunee@swu.ac.th fax: 02 6495622
กรุณากรอกขอมูลตอไปนี้ถามีการเปลี่ยนแปลงจากที่เคยใหไวกับสมาคม
สถานที่ติดตอทางไปรษณีย (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) …………………………………………….

การศึกษาดูงาน เมลเบิรน-แคนเบอรรา-ซิดนีย
สมาคมฯไดนําคณะอาจารยและนักศึกษาที่ไดรับรางวัลนวัตกรรม

ของสมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทยฯ และอาจารยจาก
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไปศึกษาดูงาน เมลเบิรน-แคนเบอราซิดนียระหวางวันที่ 8-15 มีนาคม 2552 โดยเริ่มจากเมืองเมลเบิรน
เขาศึกษาดูงานที่ Risk Management Unit แหง Latrobe University
แลวเยี่ยมชมสถานที่สาํ คัญตางๆในเมืองเมลเบิรน อาทิ อาคาร
รัฐสภา กระทอมกัปตันคุกผูค นพบทวีปออสเตรเลีย โบสถ St.
Patricks Cathedral, Art Gallery ที่ Monash University Museum
of Art หมูเกาะฟลลิปแหลงที่อาศัยของฝูงนกเพนกวิน ตอจากเมล
เบิรนเดินทางสูเมืองหลวงแคนเบอรรา เขาศึกษาดูงานที่ Australian
Institute of Sport แลวเยี่ยมชมสถานที่สาํ คัญตางๆ เชน อาคาร
รัฐสภา หอศิลปแหงชาติออสเตรเลีย อนุสรณวีรชนสมรภูมิแหง
ออสเตรเลีย และสถานทูตไทย จากแคนเบอรราเดินทางสูซิดนีย
เขาศึกษาดูงานที่ Critical Infrastructure Resilience Unit แหง
Sydney Water Department แลวเยี่ยมชมสถานที่สาํ คัญตางๆ เชน
Powerhouse Museum พิพธิ ภัณฑดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
The Rocks สถานที่เกาแกในประวัติศาสตรสําหรับการตั้งถิ่นฐาน
ของชาวออสเตรเลีย ซึง่ อยูใ กลกับ Sydney Harbour Bridge และ
Opera House สถาปตยกรรมรูปเปลือกหอยซึง่ เปนสถานที่จัดงาน
และการแสดงที่คนทั่วโลกรูจกั กันดี

Risk Management Unit - Latrobe University

ประชุมใหญสามัญประจําป

ขอเชิญสมาชิก TATSC เขารวมการประชุมใหญสามัญประจําป และสังสรรครบั ประทานอาหารกลางวันในวันอาทิตยที่ 30
สิงหาคม 2552 พ.ศ. 2552 เวลา 8:30 น. – 12:30 น. ที่โรงแรมปทุมวันปรินเซส (ขางมาบุญครอง) และในโอกาสนี้สมาคมไดรับ
เกียรติจากรองศาสตราจารย ดร. สิริลักษณา คอมันตร ที่ปรึกษาคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ซึ่งจะ
มาเสวนาในหัวขอเรื่อง “ประชาธิปไตย กับ การทุจริตคอรรัปชั่น"
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