
 

       
สมาคมศูนยวิชาการไทย-ออสเตรเลีย รวมกับโรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ และ Australian Education International (AEI)  

สถานทูตออสเตรเลีย ได
จัดสัมมนาและอบรมเชิง
ปฏิบัติการเร่ือง การสอน
วิทยาศาสตรในโรงเรียน
มัธยมศึกษา : แนวทาง
ของออสเตรเลีย เมื่อวัน
เสารที่ 10 กรกฏาคม 2547 
โดยโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณไดกรุณาอนุเคราะหใหใชสถานที่ และ 
หองปฎิบัติการคอมพิวเตอรในการอบรม และ AEI ไดอนุเคราะห

คาใชจายของวิทยากร Mr. Jim 
Davies ซึ่งเปนผูอํานวยการ 
Australian Science and 
Mathematics School (ASMS).  
Mr. Jim Davies  ไดนําคณะครู
ของโรงเรียน ASMS มาชวยใน

การสัมมนาดวย 3 คน ไดแก  Ms. Caroline Need, Ms. Judy Sara 
และ Mr. Eddie Fabijan. สมาคมศูนยวิชาการไทย-ออสเตรเลีย ได
จัดวิทยากรรวมอีก 3 ทาน เพ่ือชวยแปลสรุปการสัมมนาในครั้งนี้  
ประกอบดวย  รศ. ดร. ณสรรค ผลโภค  จากมหาวิทยาลัยศรีนคริน 
ทรวิโรฒ ดร.ปกขวัญ หุตางกูร และ ดร. สุรินทร เหลาสุขสถิตย จาก
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

การสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้มีครูจํานวนทั้งส้ิน 
198 คน  จากโรงเรียนใน
ตางจังหวัดและกรุงเทพฯ 
รวม 67 โรงเรียน มาเขารับ
การอบรม   ซึ่ งไดประสบ
ความสําเร็จอยางดีย่ิง  
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การสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบตัิการเรื่อง 
การสอนวิทยาศาสตรในโรงเรียน
มัธยมศึกษา : แนวทางของออสเตรเลีย 

ประชุมสามัญประจําป 
วันที่ 28 สิงหาคม 2547 ตั้งแต 9:00 น. 

โรงแรมไทปน สุขุมวิท 23 
พบปะสังสรรค ฟงบรรยายพิเศษ และ ทานอาหารกลางวัน 

(โปรดติดตามรายละเอียดในจดหมายเชิญประชุม) 



 
สาสนจากนายกสมาคมฯ 

 
ในรอบ 6 เดือนที่ผานมา สมาคมฯ ได ดําเนินงานดานตาง ๆ ตามแนวทางนโยบาย
ที่ไดวางไว ที่สําคัญและไดประสบความสําเร็จที่ดีคือ ความรวมมือกับ Australian 
Education International (AEI) ซึ่งเปนหนวยงานหนึ่งของสถานทูตออสเตรเลีย
ที่ใหการสนับสนุนทางดานการศึกษา งานทางดานวิทยาศาสตรและการฝกอบรม  
โดยสมาคมฯ ไดรวมจัดการสัมมนานานาชาติ เรื่อง “การรับบุคคลเขาศึกษาใน 

สถาบันอุดมศึกษา” กับศูนยภูมิภาคการอุดมศึกษาและการพัฒนา (SEAMEO RIHED), คณะกรรมการ
อุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, และ AEI  เม่ือวันที่ 24 และ 25 พฤษภาคม 2547 และไดรวมจัดการบรรยาย
พิเศษเรื่อง “Motivation in the Classroom” กับ คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล และ AEI เม่ือวันที่ 
26 พฤษภาคม 2547 และลาสุดคือการจัดสัมมนาปฏิบัติการ เรื่อง “Science Teaching in High School : 
Australian Approach” ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2547 โดยรวมกับ AEI และโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  ในการ
จัดกิจกรรมทั้งหลายขางตนน้ัน Mr. Robert Noakes ซึ่งเปนผูอํานวยการของ AEI ไดใหการสนับสนุนสมาคมฯ 
อยางดีย่ิงดวยการจัดหาผูเช่ียวชาญทางดานการศึกษามาเปนวิทยากร 

การจัดกิจกรรมทัศนศึกษาใน 1 วัน ความจริงเปนกิจกรรมที่นาสนใจ เพราะใหความรูและความเพลิดเพลินแกผูที่
รวมเดินทาง แตนาเสียดายที่ยังมีผูสนใจนอยมาก ทั้งนี้เม่ือวันที่ 28 มีนาคม 2547สมาคมฯ ไดจัดทัศนศึกษาไป
เย่ียมชมศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอน อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา แตตองงดไปเนื่องจากมี
ผูใหความสนใจนอยมาก อยางไรก็ดีสมาคมฯ จะไดพิจารณาจัดรายการทัศนศึกษาที่นาสนใจในโอกาสตอไป 

เม่ือวันที่ 24 มีนาคม 2547 สมาคมฯ ไดรับเชิญจาก AEI ใหพบกับ Dr. Robert Coelen ของมหาวิทยาลัย 
Queensland และเปนผูแทนของกลุมมหาวิทยาลัยช้ันนํา 8 แหงของออสเตรเลีย หรือที่เรียกกันยอ ๆ วา Group 
of 8 (GO8)   ในการพบปะครั้งนั้น ไดมีความตกลงในเบื้องตนใหสมาคมฯ เปนศูนยกลางการประสานงานรวมกัน
ในประเทศไทยในการทําโครงการความรวมมือทางการวิจัยระหวางอาจารยในมหาวิทยาลัยของประเทศไทยและ
อาจารยของมหาวิทยาลัยในกลุม GO8 

งานซึ่งสมาคมฯ ไดเริ่มดําเนินการแลว แตยังอยูในระหวางการดําเนินงานไดแก : (1) การจัดทําเว็บไซตของสมาคมฯ 
เพ่ือประโยชนในการแจงขาวสารของสมาคมฯโดยทั่วไป ตลอดจนการสื่อสารและติดตอกับสมาชิกของสมาคมฯ, (2) 
การจดทะเบียนสมาคมฯ กับทางราชการใหถูกตอง, (3) การจัดทําแบบสอบถามความสนใจของสมาชิกของสมาคมฯ 
เพ่ือสํารวจวาสมาชิกของสมาคมฯ มีความสนใจที่จะใหสมาคมฯ จัดกิจกรรมใดบาง 

ในวันที่ 28 สิงหาคม 2547 จะมีการประชุมใหญสามัญประจําปของสมาคมฯ ซึ่งนอกจากจะมีการรายงานผลงานของ
สมาคมฯ ในรอบปที่ผานมา และเปนโอกาสพบปะสังสรรคเพ่ือนๆ พ่ี นอง ที่เคยรวมทุกขสุขกันที่ออสเตรเลียแลวยัง
จะไดฟงรองศาสตราจารย ดร. พีรศักด์ิ วรสุนทโรสถ ผูวาการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศ
ไทย (วว.) มาบรรยายพิเศษเรื่องนวัตกรรมจากฝมือนักวิจัยไทย รวมถึง e-plus ที่กําลังเปนที่กลาวขวัญกันมาก 

ทายน้ี ผมขอเชิญชวนใหสมาชิกของสมาคมฯ ทุกทานมารวมกิจกรรมตาง ๆ ที่สมาคมฯ จะไดจัดข้ึนในโอกาสตาง ๆ 
ตลอดจนชักชวนผูที่สนใจ และเพ่ือน ๆ ของสมาชิกมารวมกิจกรรมดวย เพ่ือใหบรรยากาศในการดําเนินงานของ
สมาคมฯ มีชีวิตชีวายิ่งข้ึน 

พงษประพาฬ   ขันธนะภา 
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สมาคมศูนยวิชาการไทย-ออสเตรเลีย 
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อุปนายก 
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นายทะเบียน  
ผศ.ดร.สุณี  รักษาเกียรติศักดิ ์
sunee@psm.swu.ac.th  

เหรัญญิกและผูชวยเลขาธิการ 
คุณสุปรีญา อุนนาทรวรางกูร 
warankul@inet.co.th 

ผูชวยเหรัญญิก 
คุณพิจักษ  ศิริพูนทรัพย  
pichaksiri@yahoo.com 

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

ผูชวยสมาชิกสัมพันธ 
ผศ.วนิดา  สิทธิรณฤทธิ ์  
โทร. 034-255095  

ประชาสัมพันธ  
คุณชาญ  สารเลิศโสภณ 
charn888@ji-net.com 

ผูชวยประชาสัมพันธ  
คุณปรารถนา ลิ้มไกรลาศศิริ 
pradthana.limkrailassiri 
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กรรมการ 
รศ.ดร.ออมบุญ  ลวนรัตน 
pyoln@mchidol.ac.th

ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย      
ถาทานสนใจทุนการศึกษาตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งออสเตรเลยี โปรดแวะชมที่ 
http://www.dest.gov.au/ international/awards/endeavour.htm  ซ่ึงเปนเวบ็ไซตที่รวบรวม 
ขอมูลดานทุนการศึกษาและแลกเปลี่ยนจากรัฐบาลออสเตรเลียทั้งหมดมาไวที่น่ี 
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การสัมมนาระดับนานาชาติเรื่องการรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา 

สมาคมศูนยวิชาการไทย-ออสเตรเลีย (TATSC) 
รวมกับศูนยภูมิภาคการอุดมศึกษาและการพัฒนา 
(SEAMEO RIHED) สํานักงานการศึกษานานาชาติ
ของออสเตรเลีย (AEI)  และสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ)  จัดสัมมนา
ระดับนานาชาติ เร่ืองการรับบุคคลเขาศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา เม่ือวันที่ 24-25 พฤษภาคม 
2547 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณการรับบุคคลเขาศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศตางๆ  รวมทั้ง
ศึกษาการใชคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA)  และการ
ทดสอบระดับชาติ (NT) ของประเทศตางๆ  อันจะ

เปนแนวทางในการปรับปรุงการรับบุคคลเขาศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย 
การสัมมนาดังกลาวเปนการนําเสนอวิธีการรับ
บุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศ
ไทย บรูไน  กัมพูชา  อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย   
ฟลิปปนส สิงคโปร เวียดนาม สหรัฐอเมริกา และ
ออสเตรเลีย  การอภิปรายการใชคะแนนเฉลี่ยสะสม
และการทดสอบระดับชาติในการรับบุคคลเขาศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศออสเตรเลียและ
สหรัฐอเมริกา  และการระดมสมองเกี่ยวกับการนํา
คะแนนเฉลี่ยสะสมและการทดสอบระดับชาติมาใช
ใหไดอยางมีประสิทธิผล  โดย AEI ใหการสนับสนุน
วิทยากรจากประเทศออสเตรเลียคือ Dr. Ian Allen, 
Former Deputy Secretary, Department of 
Education, Victoria    
มีมีผู เขาสัมมนาจํานวน 86  คน ประกอบดวย
ผูบริหารที่เกี่ยวของกับการรับบุคคลเขาศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาของประเทศตางๆขางตน  

ผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการใชคะแนนเฉลี่ยสะสมและ
การทดสอบระดับชาติ  ผูบริหารและผูวางนโยบายที่
เ กี่ ย ว ข อ ง กั บ ก า ร รั บ บุ ค ค ล เ ข า ศึ ก ษ า ใ น
สถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย   ผูบริหาร
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนของประเทศ
ไทย  ผูทรงคุณวุฒิและนักวิชาการที่ เกี่ยวของ  
ผลลัพธจากการสัมมนาครั้งน้ีทําใหไดรูปแบบและ
แนวทางการปรับปรุงการรับบุคคลเขาศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาที่สามารถ 
นําไปประยุกตใชได
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สมาคมศูนยวิชาการไทย – ออสเตรเลีย (Thai – Australian Technological Services Centre – TATSC) ไดจัดตั้งขึ้นใน พ.ศ.2523 โดยมีวัตถุประสงค : 
• สนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี ภาษาและวัฒนธรรม 
• เปนศูนยกลางเนนความเปนหนึ่งเดียวกันของกลุมสมาชิก เพื่อความเปนเลิศทางวิชาการ 
• เผยแพรผลงานของสมาคมและเพื่อใหเกิดความตอเนื่องของกิจกรรมของสมาคม 

สมาชิกสามัญ  ไดแก บุคคลท่ีเคยไปฝกงาน ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศออสเตรเลียโดยไดรับวุฒิบัตรจากสถาบันนั้น หรือเปนสมาชิกวิสามัญติดตอกัน
ครบ 3 ปแลว และไดยื่นความจํานงขอสมัครเขาเปนสมาชิกสามัญและคณะกรรมการบริหารมีมติอนุมัติ  
สมาชิกวิสามัญ  ไดแก บุคคลนอกเหนือจากที่กลาวขางตน ท่ีไดยื่นความจํานงขอสมัครเปนสมาชิกวิสามัญและคณะกรรมการบริหารมีมติอนุมัติ 



Workshop on “Motivation in the Classroom” 

ξ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2547 สมาคมฯ ได รวมกับ 
Australian Education International (AEI) ของสถานทูต 

ออสเตรเลีย และคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Motivation in the Classroom”  
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี Dr. Ian Allen เปนวิทยากร มีผูเขา
รับการอบรม 32 คน

ไดมีสมาชิกที่ไดสนับสนุนคาบํารุงสมาชิกตลอดชีพใหกับสมาคมในเร็วๆ น้ี ดังรายนามตอไปนี้ 
1. รองศาสตราจารย ดร.พิชัย  ธานีรณานนท (คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร) 
2. รองศาสตราจารยศิริรัตน ธานีรณานนท (คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร) 
3. ศาตราจารย นายแพทยทองอวบ  อุตรวิเชียร (คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน) 
4. ดร.อนุสรณ  อินทรังษี  (คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม) 
5. ศาตราจารยนายแพทยมนูญ  ไพบูลย (คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล) 
6. รองศาสตราจารยวัชระ ภูเกิด (คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 
นอกจากนี้ ยังมี คุณอรรถยา  เกียรติสุนทร  (กรมปศุสัตว  กระทรวงเกษตรและสหกรณ) ที่ไดสนับสนุนคาบํารุงสมาชิกรายป   

หากตกหลนทานใด ขอความกรุณาแจงมาดวยจักขอบคุณมาก  ดิฉันรูสึกดีใจมากทุกครั้งที่ไดรับการติดตอจากทาน ไมวาจะทางจดหมายหรือทาง e-mail  
สําหรับแบบสํารวจความสนใจของสมาชิกที่ประสงคจะใหสมาคมดําเนินการในกิจกรรมตาง ๆ ทานสามารถสงแบบสํารวจกลับทางไปรษณีย หรือ ทาง e-mail ที่ 

sunee@swu.ac.th  โดยสามารถ download ไฟลแบบสํารวจไดที่เว็บไซตของสมาคมที่  www.tatsc.or.th  
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  ชื่อหรือสถานที่ติดตอไมถูกตองโปรดแจงนายทะเบียน (ผศ.ดร.สุณี  รักษาเกียรตศิักดิ ์e-mail: sunee@swu.ac.th fax: 02 2592217) 
  ไมถึงผูรับโปรดสงคืน ผศ.ดร.สุณี  รักษาเกียรติศักดิ์ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร พระโขนง กทม. 10110 

ขาวสมาชิก  จากนายทะเบียน 
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