
 

 
       

 

  

 จดหมายขาวสมาคมศูนยวิชาการไทย-ออสเตรเลีย     มิถุนายน 2550       
TATSC News 

รายงานกิจกรรม กิจกรรมใหม 
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
WRITING SCIENTIFIC ARTICLES FOR 
PUBLICATION II 

สืบเนื่องจากความสําเร็จในการจัดการสัมมนาเรื่อง Writing 
Scientific Articles for Publication เมื่อวันที่ 11-12 ธันวาคม 2550  
สมาคมฯ จึงจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในเรื่องเดียวกันเปนครั้งที่ 
2 ในวันเสาร-อาทิตยที่ 21-22 กรกฎาคม 2550 ที่โรงแรม Century 
Park  โดยในการอบรมครั้งนี้จะเนนภาคปฏิบัติโดยผูทรงคุณวุฒิ
เฉพาะสาขาถึงกวาสิบสาขา เพ่ือใหการแยกกลุมผูรับการอบรมใน
ภาคปฏิบัติไดรับการดูแลจากวิทยากรอยางทั่วถึง 

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง 
THE ART OF PhD SUPERVISION IN  
SCIENCE  &  ENGINEERING 

สมาคมฯ จะจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในเรื่อง The Art of 
PhD Supervision in Science & Engineering  โดย
ศาสตราจารย Brendon Parker อดีตคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัย New South Wales ซึ่งเปนนักวิชาการมากวา 40 ป 
และไดกํากับดูแลนักศึกษาปริญญาเอกมาแลว 25 คน   
การสัมมนาจะจัดในวันศุกรที่ 20 กรกฎาคม 2550 

ประชุมใหญสามัญประจําป พ.ศ. 2550 
ในวันอาทิตยที่ 26 สิงหาคม 2550 เวลา 08:00 น. – 12:30 น. 
สมาคมฯ จะจัดการประชุมใหญสามัญประจําป พ.ศ. 2550 ที่โรงแรม 
Windsor Suites ซ. สุขุมวิท 18-20 กรุงเทพฯ  โดยจะมีการเลือกตั้ง
คณะกรรมการชุดใหมเพ่ือบริหารงานสมาคมฯตอไป  และในโอกาส
นี้ ดร. พีรศักดิ์ วรสุนทโรสถ ประธานคณะกรรมการสํานักงาน
สงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (Software Industry 
Promotion Agency) จะมาเสวนาในหัวขอเรื่อง “อนาคต
อุตสาหกรรมซอฟตแวรในประเทศไทย” และหลังการประชุม 
สมาคมฯ จะเปนเจาภาพเชญิรับประทานอาหาร International 
Buffet ที่โรงแรมรวมกัน จึงขอเรียนเชิญสมาชิกทุกทานมารวม
ประชุมโดยพรอมเพรียงกัน 

การสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Emergency & Business 
Continuity Management & Planning เม่ือวันที่ 31 มีนาคม ถึง 
2 เมษายน 2550 โดย Michael Tarrant และศิริ ตงศิร ิ

สมาคมจัดทัศนศึกษาไปยังจงัหวัดราชบุรีใน วนัอาทิตยที่ 13 
พฤษภาคม พ.ศ. 2550   



สาสารรจากนายกสมาคมฯจากนายกสมาคมฯ  
 

จดหมายขาวสมาคมฯ ฉบับนี้  เปนฉบับสุดทายของคณะกรรมการชุด
ที่ 12  สมาคมฯ หวังวา จดหมายขาวสมาคมฯ จะเปนส่ือใหสมาชิก
ไดรับขาวสารในกิจกรรมตางๆ ของสมาคมฯ และไดมีโอกาสมารวม
กิจกรรมของสมาคมฯ อยางตอเนื่อง  ในรอบ 6 เดือนที่ผานมา
สมาคมฯ ไดจัดและรวมกิจกรรมตางๆ ดังนี ้:- 

1) สมาคมฯ ไดรับเชิญจาก AEI และ Australian Trade Commission ใหมารวมงานประชาสัมพันธ
สถาบันการศึกษามากกวา 50 แหง จากออสเตรเลีย ที่ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิตต  เมื่อวันที่ 17-
18 มีนาคม 2550  ในงานนี้มีผูแทนสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย ตลอดจนนักธุรกิจ
ไทยและออสเตรเลียไดมีโอกาสมาพบปะและแลกเปลี่ยนประสบการณกับผูแทนสถาบันการศึกษา
ตางๆ เปนจํานวนมาก 

2) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Business Continuity Management & Planning“ เมื่อวันที่ 31 
มีนาคม ถึง 2 เมษายน 2550  โดยผูเชี่ยวชาญจากประเทศออสเตรเลีย คือ Mr. Michael Tarrant 
และคุณศิริ ตงศิริ มีผูเขาอบรมทั้งส้ิน 64 คน และ Australian Education International (AEI) ได
รวมจัดการสัมมนากับสมาคมฯ ดวย การอบรมประสบความสําเร็จเปนอยางดี  

3) สมาคมฯ ไดใหคําแนะนําตอมูลนิธิ Hemophilia แหงประเทศไทยในการจัดการอบรมเพื่อพัฒนา
และเสริมสรางความแข็งแกรงตอองคกรผูปวย Hemophilia  ในประเทศไทย เมื่อวันที่ 28-29 
เมษายน 2550  โดยจัดรวมกับชมรมผูปวยไทยและมูลนิธิ Haemophilia ประเทศออสเตรเลีย ดวย
ความสนับสนุนของสมาพันธ Hemophilia โลก 

4) โครงการภาษาอังกฤษเพื่อเยาวชนและผูที่สนใจเพื่อฝกการพูดภาษาอังกฤษนอกสถานที่  การเรียนรู
วัฒนธรรมของคนออสเตรเลียและทัศนศึกษา ซึ่งกําหนดจัดเมื่อ 15 เมษายน ถึง 6 พฤษภาคม 
2550 รวม 3 สัปดาหนั้น  จําเปนตองยกเลิกไป  เนื่องจากมีผูสมัครรวมโครงการนอยเกินไป 

5) ทัศนศึกษาสถานที่นาสนใจของจังหวัดราชบุรี  เมื่อวันอาทิตยที่ 13 พฤษภาคม 2550   โดย
เดินทางไปเยี่ยมชมตลาดน้ําดําเนินสะดวก  วัดหนองหอย ถ้ําเขาบิน  อุทยานสวนสัตวเขาประทับ
ชาง และวัดเขาชองพราน มีผูสนใจรวมเดินทางทั้งส้ิน 18 คน              

(ตอหนา 3) 

คณะกรรมการบริหาร 
สมาคมศูนยวิชาการไทย-ออสเตรเลีย 

นายกสมาคม 

คุณพงษประพาฬ  ขันธนะภา 
Pongprapan_Kha@bbthai.com 

อุปนายก 
รศ.ดร.อุทุมพร  พลาวงศ 
upv@kmitnb.ac.th 

ผศ.ดร.มานพ  เร่ียวเดชะ 

manop@eng.chula.ac.th 

เลขาธิการ  
ดร.มาตรินี  รักษตานนทชัย 
fsocmnr@nontri.ku.ac.th 

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 

กรรมการ 
ศ.ดร.ดํารง  ขุมมงคล 
damrong@shinawatra.ac.th 
รศ.ดร.บุญทิพย  สิริธรังศรี 
nsassboo@stou.ac.th 

Australian Scholarships: Endeavour Programme   
Applications are now open and will close on 31 July 2007. 

The Australian Government is providing Australian Scholarships in the Asia-Pacific region in 2008 which will 
provide the basis for promoting education cooperation and development in the region.  

As part of this initiative, the Australian Department of Education, Science and Training (DEST) has greatly 
expanded its Endeavour Programme to provide approximately 9,000 scholarships over five years. The 
scholarships comprise a mix of postgraduate, undergraduate, vocational and technical education courses, 
and research and professional development awards as well as opportunities for Australians to undertake 
research and  exchanges in the Asia-Pacific region. They are open to all fields of study. The Endeavour 
Programme has four categories of awards: Endeavour Postgraduate and Postdoctoral Awards, Endeavour 
Vocational Education and Training Awards, Endeavour Executive Awards, Endeavour Student Exchange 
Programmes. 

Guidelines and other documents for Endeavour Awards can be viewed on the Australian Scholarships 
website at:   www.australianscholarships.gov.au and www.endeavour.dest.gov.au 

 



  

สาสารรจากนายกสมาคมจากนายกสมาคมฯ (ตอ) 

สําหรับในเวลาที่เหลือของคณะกรรมการชุดนี้      สมาคมฯ ไดเตรียมที่จะจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ดังนี้  

1) เรื่อง “The Art of PhD Supervision in Science and Engineering”   โดยศาสตราจารย  Brendon Parker  จากมหาวิทยาลัย 
New South Wales ออสเตรเลีย     สมาคมฯ จะจัดการ อบรมนี้รวมกับ AEI ในวันศุกรที่ 20 กรกฏาคม 2550 ที่โรงแรม Century 
Park  กรุงเทพฯ 

2) เรื่อง “Writing Scientific Articles for Publication 2”  โดยสมาคมฯ ไดเรียนเชิญผูทรงคุณวุฒิทางสาขาวิชาคณิตศาสตร ชีววิทยา 
เคมี ฟสิกส อาหารและชีวะเทคโนโลยี การแพทย การพยาบาล วิทยาศาสตรสุขภาพ เภสัชศาสตร วิศวกรรมศาสตร และ การศึกษา 
มาเปนวิทยากรและอบรมเชิงปฏิบัติการ ในวันเสาร-อาทิตยที่ 21-22 กรกฎาคม 2550 ซึ่งจัดตอเนื่องจากการอบรมในขอ 1) ขางตน
และจัดที่โรงแรม Century Park กรุงเทพฯ เชนกัน 

3) เรื่อง “Emergency Risk Management”  โดยผูเชี่ยวชาญจากออสเตรเลีย คุณศิริ ตงศิริ และ ดร. วินัย พฤกษะวัน จาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในวันเสาร-อาทิตยที่ 18-19 สิงหาคม 2550  ที่โรงแรม Century Park กรุงเทพฯ 

 อนึ่ง  ในวันอาทิตยที่ 26 สิงหาคม 2550 เวลา 08:00 น. – 12:30 น. สมาคมฯ จะจัดการประชุมใหญ
สามัญประจําป พ.ศ. 2550 ที่โรงแรม Windsor Suites ซ. สุขุมวิท 18-20 กรุงเทพฯ  โดยจะมีการ
เลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหมเพื่อบริหารงานสมาคมฯตอไป  และในโอกาสนี้สมาคมฯ ได
เรียนเชิญ ดร. พีรศักดิ์ วรสุนทโรสถ ประธานคณะกรรมการสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรม
ซอฟตแวรแหงชาติ (Software Industry Promotion Agency) มาเปนองคปาฐกในหัวขอเรื่อง 
“อนาคตอุตสาหกรรมซอฟตแวรในประเทศไทย” และหลังการประชุม สมาคมฯ จะเปนเจาภาพเชิญ
รับประทานอาหาร International Buffet ที่โรงแรมรวมกัน จึงขอเรียนเชิญสมาชิกทุกทานมารวมประชุมโดยพรอมเพรียงกัน. 

 (ดูรายละเอียดของแตละกิจกรรมไดทีเ่ว็บไซตสมาคมฯ) 
พงษประพาฬ   ขันธนะภา

 

ฟอรมชําระคาบํารุงสมาคม / ขอมูลสมาชิก 
สมาคมศูนยวิชาการไทย – ออสเตรเลีย 

ช่ือ  …………………..………………………………..  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  ช่ือบัญชี  “สมาคมศูนยวิชาการไทย – ออสเตรเลีย” 

ท้ังนี้ไดสงเช็คหรือสําเนาการโอนเงินถึงนายทะเบียน : ผศ.ดร.สุณี  รักษาเกียรติศักดิ์ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร  
พระโขนง กทม. 10800 e-mail: sunee@swu.ac.th fax: 02 6495622 
กรุณากรอกขอมลูตอไปนี้ถามีการเปลี่ยนแปลงจากที่เคยใหไวกับสมาคม 

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

โทรศัพท  ……………………………   ……………………………  โทรสาร    …………………….. E-mail …………..……………………………. 
      หลกัสูตรทิ่ศึกษาในออสเตรเลีย                     ปริญญา/ประกาศนียบัตร                 สถาบัน                          ตั้งแต ค.ศ.        ถึง ค.ศ.  
1.   ……………………………………………..            ….……………             ……………………………………..       …………..      ………… 
2.   ……………………………………………..            ….……………             ……………………………………..       …………..      ………… 
3.   ……………………………………………..            ….……………             ……………………………………..       …………..      ………… 
อาชีพ       ราชการ       รัฐวิสาหกิจ        ธุรกิจ         องคการกุศล        อื่น ๆ (ระบุ) ………………………………………………… 
ช่ือกิจการ / สถาบัน / องคการ  ………………………………………  หนวยงาน (ฝาย-แผนก / กรม-กอง) ……………………………………………. 



นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตรไทยเขารวมประชุม  XVII Annual 
Sakharov’s Readings  ณ เมือง  St Petersburg  ประเทศรัสเซีย   

รองศาสตราจารย ดร. ธนิต ผิวนิ่ม ที่ปรึกษาสมาคมฯ ไดรวมเดินทางไปกับนักเรียนจํานวนสี่คนที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณสงเขารวม
ประชุมเสนอผลงานทางวิชาการ และศึกษาวัฒนธรรม ณ Lyceum Physico-Technical High School ณ เมือง St Petersburg ประเทศ 
รัสเซียระหวางวันที่ ๑๗ – ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๐ อาจารยธนิตไดเลาประสบการณนี้ดังนี้ 

การประชุมนี้ใชชื่อ “Sakharov’s Readings” เพ่ือเปนเกียรติแก
นักวิทยาศาสตรดานนิวเคลียรฟสิกสผูมีชื่อเสียงของรัสเซีย ซึ่งเมื่อไดตระหนัก
ถึงมหันตภัยของระเบิดนิวเคลียรก็ไดตอสูอยางแข็งขันเพ่ือสันติภาพของมวล
มนุษยมาโดยตลอด และไดรับรางวัลโนเบลในลําดับตอมา การประชุมเริ่มดวย
การบรรยายนําโดย Professor Zhores Alfyorov นักวิทยาศาสตรรางวัล
โนเบล สาขาฟสิกส ปจจุบันเปน Vice President of Russian Academy of 
Science ซึ่งมีตึกวิจัยอยูติดกับ Lyceum Physico-Technical High School 
จากนั้นเปนการบรรยายพิเศษของศิษยเกา คือ Mr Mikhail Glazov ซึ่ง
ปจจุบันทําปริญญาเอกอยูที่ Russian Academy of Science ในเรื่องที่

เกี่ยวกับ Electron Spins ซึ่งมีผลงานตีพิมพในวารสารแนวหนา เชน Physical Review เปนตน 

นักเรียนไทยทั้งส่ีคนที่เขารวมการประชุมตางทําผลงานไดดีเย่ียม กลาวคือไดรับ Special Diploma  ทั้งส่ีคน ซึ่งอยูในกลุมผูมีผลงานในระดับ
สูงสุดของแตละสาขาวิชาที่นําเสนอ นักเรียนทั้งส่ีคนประกอบดวย นายภาณุ อ้ึงสกุล ซึ่งนําเสนอผลงานภาคบรรยายเรื่อง The Error of  
Probability  ในกลุมสาขาวิชาคณิตศาสตร นางสาวรมยรวิน ตันติพิบูลทรัพยและนางสาววารีณา เลาหพันธุ นําเสนอผลงานภาคบรรยาย
รวมกันเรื่อง  The Academic Support System ในกลุมสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ในขณะที่นายบุญญฤทธิ์ สมเรียววงศกุล นําเสนอ
ผลงานภาคบรรยายเรื่อง The Musical Instrument Sound Recognition ซึ่งอยูในกลุมสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรเชนเดียวกัน 

เปนที่นายินดีวาการตั้งวิสัยทัศนและวางพันธกิจของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ เพ่ือพัฒนาใหนักเรียนมีคุณภาพมาตรฐานระดับโลก มีจิต
วิญญาณของความเปนนักวิจัย รักการเรียนรู มีศักยภาพของการเปนผูนํา และมีความสามารถในการใชภาษานั้น มีลักษณะปรากฏเห็น
เดนชัดตลอดการเดินทางเขารวมประชุม  XVII Annual Sakharov’s Readings ในครั้งนี้ ตัวอยางเชน การกําหนดใหนักเรียนทุกคนตองอาน
หนังสือนอกหลักสูตรอยางนอย ๕๐ เลมกอนจบการศึกษา ไดฝกนิสัยรักการอานขึ้นในตัวนักเรียน โดยชอบที่จะหยิบหนังสือขึ้นอานในทุก
โอกาสที่มีเวลาวาง เชน เวลารอเที่ยวบินที่ Moscow เปนตน การกําหนดใหนักเรียนทุกคนทําโครงงานวิจัยและเรียนรายวิชาสัมมนา
วิทยาศาสตรนั้น ไดปรากฏชัดเจนในวิธีการนําเสนองานวิจัยของนักเรียนซึ่งบงบอกถึงความเปนผูไดรับการฝกฝนมาเปนอยางดี การรูจักถาม
ในที่ประชุมแสดงถึงการใฝรูอยางชัดเจน การกําหนดใหนักเรียนทุกคนทํากิจกรรม Community Services และ  School Services อยางนอย
ประเภทละ  ๔๐ ชั่วโมงนั้น ปรากฏเห็นในการประพฤติปฏิบัติตัวของนักเรียน ซึ่งเปนที่ชื่นชมของอาจารยและนักเรียนตางชาติเปนอยางมาก 
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