
 

 
 

 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TATSC News 
จดหมายขาวสมาคมศูนยวิชาการไทย -ออสเตรเลีย      มีนาคม 2545  

 
 
 

(หนา 2) 

(หนา 4) 

TATSC รวมโครงการ 
ปลูกตนกลาเพิ่มปญญาเด็กไทย 
 

TATSC รวมนํา IT สูเยาวชนเพื่อลด
ช อ ง ว า งทา ง เทค โน โลยี แล ะข อ มู ล
สารสนเทศระหวางเมืองกับชนบทและ
เพื่อสราง “ทานปญญา” ใหกับเยาวชน
ไทยที่ยังขาดแคลน      
     (หนา 3) 

จากนายก TATSC 
สวัสดีครับ 

จดหม ายข า วฉบั บนี้ เ ป นฉ บับแรก  ในสมั ย

คณะกรรมการชุดปจจุบันซ่ึงไดรับเลือกเขามาใน

เดือนสิงหาคมท่ีผานมา และได รับการแตง ต้ัง

เพ่ิมเติมตามขอบังคับของสมาคมในภายหลังโดย

คณะกรรมการท่ีไดรับเลือก ดังรายนามที่พิมพใน

จดหมายขาวนี้ ผมและคณะกรรมการยินดีท่ีไดรับ

ความไววางใจเขามารับใชสมาคม  

โครงการทัศนศึกษา 
การเกษตรทฤษฎีใหม 
 

หลังจากวางเวนมานาน สมาคมจะขอ
อาสาพาสมาชิกและญาติมิตรไปทัศน
ศึกษาแบบไปเชากลับเย็นอีกครั้งในวัน
เสารที่ 18 พฤษภาคม  2545          (หนา 4)   
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จาก นายก TATSC (ตอ) 
 

สมาคมเรามีจุดเดนคือ มีฐานสมาชิกท่ีแข็งแกรงท้ังปริมาณและ

คุณภาพ ปจจุบันเรามีสมาชิกกวา 1,200 คน ซึ่งมีจํานวนมากท่ี

เปนถึงระดับผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาท่ีหลากหลายและกระจายใน

สถาบันตางๆ เปนเครือขายท่ีกวางขวาง 

เพ่ือสานตอพันธกิจของเราทางวิชาการเพื่อการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย โดยเนนการสรางความรวมมือในหมูสมาชิก คณะกรรมการจึงไดรวมกันกําหนดนโยบาย

การบริหารสมาคม 4 เรื่อง และไดวางแผนงานสนับสนุนนโยบายเหลาน้ี 

นโยบายขอแรก คือ การเสริมฐานของสมาชิกซึ่งเปนปจจัยสําคัญท่ีสุดของสมาคม โดยการเพิ่ม

จํานวนและการมีสวนรวมของสมาชิก โดยเฉพาะอยางยิ่งสมาชิกรุนใหมและผูท่ีอยูในภาคเอกชน 

เพื่อสรางความสมดุลและรากฐานของสมาคมในอนาคต 

นโยบายขอท่ีสอง คือ การสรางกิจกรรมท่ีมีคุณคาเพ่ือสรางและเผยแพรชื่อเสียงของสมาคม เรา

จะดําเนินกิจกรรมท่ีสมาคมทําเสมอมาตอไปเชน การจัดประชุมและสัมมนาวิชาการ คาย

วิทยาศาสตรเยาวชน ทัศนศึกษาดานศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม และจะเร่ิมกิจกรรมใหม ๆ  

จุดแข็งของสมาคมที่เรายังไมไดใชประโยชนเทาท่ีควรคือ ความสัมพันธของสมาคมและสมาชิกกับ

สถาบัน/องคกร และปจเจกบุคคลของออสเตรเลีย คณะกรรมการจึงไดกําหนดเปนนโยบายท่ีจะ

พยายามใชประโยชนเครือขายความสัมพันธเหลาน้ีและขยายเครือขายออกไป 

ในการประชุมใหญประจําปท่ีผานมาของสมาคม ไดมีการอภิปรายถึงขอจํากัดของการดําเนินงาน

ของสมาคมของเราวาการท่ีเราไม มีบุคลากรประจําทําใหตองอาศัยความสมัครใจของ

กรรมการบริหารและสมาชิกบางทานในการทํากิจกรรมทุกเรื่อง บอยครั้งจึงไมสามารถทําสิ่งท่ีควร

จะทําหรือไมไดผลงานเทาท่ีควร เน่ืองจากทุกทานก็มีหนาท่ีการงานประจําของตนซึ่งไมอํานวยให

ทํากิจกรรมของสมาคมไดโดยสะดวกเสมอไป คณะกรรมการจึงไดกําหนดเปนนโยบายท่ีจะ

ปรับปรุงองคกรดําเนินงานตลอดจนการส่ือสารและการประสานงานระหวางผูบริหารและสมาชิก

ของสมาคม 

กิจกรรมประเดิมศักราชของสมาคมเราในเดือนมกราคมน้ี ไดแก การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ

เร่ือง Critical Thinking ท่ีคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล โดยไดรับความกรุณาจาก  

Dr. Hitendra  Pillay  ซึ่งเดินทางจากออสเตรเลียมาประเทศไทยดวย
พันธกิจอื่นเปนวิทยากร การจัดกิจกรรมน้ีเกิดขึ้นคอนขางกระทันหันจึง

ตองขออภัยท่ีไมไดประชาสัมพันธแกสมาชิก 

กิจกรรมถัดไปจะเปนกิจกรรมสมาชิกสัมพันธซึ่งจะเปนทัศนศึกษาเชิง

เ ก ษ ต ร แ ล ะ นิ เ ว ศ ใ น วั น เ ส า ร ท่ี  18 พ ฤ ษ ภ า ค ม  2545 ท่ี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสนและเท่ียวชมสถานท่ี

สําคัญของเมืองนครปฐม หวังวาจะไดพบกันในวันน้ันนะครับ 

คณะกรรมการบริหาร   
สมาคมศูนยวิชาการไทย-ออสเตรเลีย 
 
คณะท่ีปรึกษา 

ดร.จิรายุ อิศรางกรู ณ อยุธยา 
รศ. ดร. พรายพล คุมทรัพย 
รศ. ดร. ศานติ วิริยวิทย 
รศ. ดร. พีรศักด์ิ วรสุนทโรสถ 
คุณเกรียงศักด์ิ แสงทอง 
รศ. ดร. ชูเวช ชาญสงาเวช 

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

อุปนายก 
คุณพงษประพาฬ  ขันธนะภา 
pongprapan@bbthai.co.th 
คุณชาญ  สารเลิศโสภณ 
charn888@ji-net.com 

เลขาธิการ  
ดร.สุณี  รักษาเกียรติศักด์ิ 
sunee@psm.swu.ac.th 

นายทะเบียน  
ผศ.ดร.อุทุมพร  พลาวงศ 
upv@kmitnb.ac.th  

เหรัญญิก 
คุณพิจักษ  ศิริพูนทรัพย  
pichaksiri@yahoo.com 

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

ประชาสัมพันธ  
ดร.ดวงพร  วรสุนทโรสถ 
โทร. 02 9428526 ตอ111 

ผูชวยสมาชิกสัมพันธ 
ผศ.วนิดา  สิทธิรณฤทธิ ์  
โทร. 034-255095  

ผูชวยประชาสัมพันธ  
ดร.คณิต  วัฒนวิเชียร  
fmekwt@eng.chula.ac.th 

กรรมการ 
ดร.มาตรินี  รักษตานนทชัย 
fsocmnr@nontri.ku.ac.th 
ดร.วันทนา  ตั้งเปรมศรี  
sfcrc@access.inet.co.th 
รศ.ดร.ออมบุญ  ลวนรัตน 
pyoln@mchidol.ac.th 
ดร.ปรีชา  เทียนสมประสงค 
ktpreech@kmitl.ac.th 
ดร.สมพจน  กรรณนุช 
skunnoot@hotmail.com 

 
มานพ  เร่ียวเดชะ   



 



ขอมูลของกระทรวงศึกษาธิการ “ 
โรงเรียนระดับประถมศกึษา มี
อัตราสวนนกัเรียนตอจาํนวนเคร่ือง

คอมพิวเตอร 138 คน ตอเคร่ือง และ
ระดับมัธยมศึกษา มีอัตราสวนนักเรียน

ตอจํานวนเคร่ืองคอมพิวเตอร 54 คน

่

TATSC รวมโครงการปลูกตนกลาเพ่ิมปญญาเด็กไทยนํา IT สูเยาวชน 
เทคโนโลยีสารสนเทศมีศักยภาพภาพมหาศาลอันจะทําใหเกิดการ
เรียนรูและพัฒนาคุณภาพชีวิต แตดวยภาวะเศรษฐกิจปจจุบันทําให
รัฐไมสามารถสงเสริมการกระจายโอกาสทางดานเทคโนโลยีและ
ขอมูลสารสนเทศใหครอบคลุมท่ัวท้ัง
ป ร ะ เ ท ศ ไ ด อ ย า ง เ ต็ ม ท่ี  
กระทรวงศึกษาธิการจึงเริ่มโครงการ 
“ปลูกตนกลาเพิ่มปญญาเด็กไทย”  
เพ่ือลดชองวางทางเทคโนโลยีและขอมูล
สารสนเทศระหวางเมืองกับชนบทและ
เพ่ือสราง “ทานปญญา” ใหกับเยาวชน
ไทยท่ียังขาดแคลน  โดยมีเปาหมายวาจะ
ไดรับบริจาคเครื่องคอมพิวเตอรใหมและท่ีใชแลวในสภาพท่ีใชงาน
ไดไมนอยกวา 12,000 เครื่อง พรอมท้ังซอฟตแวร อุปกรณอ่ืน และ
เงินบริจาคเพ่ือดําเนินโครงการอีกจํานวนหนึ่ง และจะจัดสรรเครื่อง
คอมพิวเตอรดังกลาวไปในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่ขาด
แคลน จํานวน 250 แหง ๆ ละ 20 เครื่อง  รวม 5,000 เครื่อง   และ
โรงเรียนประถมศึกษา 5,000 เครื่อง    ศูนยการเรียนชุมชนหรือ
หองสมุดประชาชน 2,000 เครื่อง ตลอดจนอาสาสมัครเพื่อการ

ฝกอบรม  ศูนยซ อม บํารุ ง รั กษาในระหว า ง ใช งาน  โดยใช
วิทยาลัยเทคนิค 79 แหง ท่ัวประเทศ  
สมาคมไดเขารวมโครงการนี้ดวยการสงผูแทนเปนกรรมการที่

ป รึ ก ษ า โ ค ร ง ก า ร แ ล ะ จั ด ห า
อาสาสมัครเพื่อเปนพ่ีเล้ียงทางดาน
เทคโน  โลยีอย างตอ เนื่ อง ใหกับ
โ ร ง เ รี ย น ท่ี ไ ด รั บบ ริ จ า ค เ ค รื่ อ ง
คอมพิวเตอร   
สมาชิกทานใดท่ีประสงคจะอาสา
รวมกับสมาคมเพื่ อการใด ท่ี เปน
ประโยชนตอโครงการ โปรดแจงท่ี

นายกสมาคม  หรือถาประสงคจะบริจาคเงินเพ่ือเปนกองทุนในการ
ดําเนินโครงการ โปรดโอนเงิน
เ ข า บั ญ ชี อ อ ม ท รั พ ย
ธ น า ค า ร ก รุ ง ไ ท ย  ส า ข า
กระทรวงศึกษาธิการ บัญชีโครงการ
ปลูกตนกลาปญญาเด็กไทย เลขท่ี
บัญชี 059-1-33177-2 

ฟอรมชําระคาบํารุงสมาคม / ขอมูลสมาชิก 
สมาคมศูนยวิชาการไทย – ออสเตรเลีย 

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. อุทุมพร พลาวงศ คณะวทิยาศาสตรประยุกต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนคร
เหนือ กรุงเทพฯ 10800 fax: 02 587 8259 e-mail: upv@kmitnb.ac.th 

กรุณากรอกขอมลูตอไปนี้ถามีการเปล่ียนแปลงจากท่ีเคยใหไวกับสมาคม 
สถานท่ีติดตอทางไปรษณีย  ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  (� บาน    � ที่ทํางาน)   อําเภอ  …………………  จังหวัด  ……………………… รหัสไปรษณีย  …………… 
โทรศัพท  ……………………………   ……………………………………  โทรสาร    …………………….. E-mail …………..……………………………. 
      หลักสูตรทิ่ศึกษาในออสเตรเลีย                     ปริญญา/ประกาศนียบัตร                 สถาบัน                          ตั้งแต ค.ศ.        ถึง ค.ศ.  
1.   ……………………………………………..            ….……………             ……………………………………..       …………..      ………… 
2.   ……………………………………………..            ….……………             ……………………………………..       …………..      ………… 
3.   ……………………………………………..            ….……………             ……………………………………..       …………..      ………… 
ชื่อ กิจการ / สถาบัน / องคการ  ………………………………………  หนวยงาน (ฝาย-แผนก / กรม-กอง) ……………………………………………. 

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 ที่ไดยื่นความจํานงขอสมัครเปนสมาชิกวิสามัญและคณะกรรมการบริหารมีมติอนุมัต ิ



โครงการทัศนศึกษาการเกษตรทฤษฎีใหม 
 

หลังจากวางเวนมานาน สมาคมจะขอ
อาสาพาสมาชิกและญาติมิตรไปทัศน
ศึกษาแบบไปเชากลับเย็นอีกคร้ังในวัน
เสารท่ี  18 พฤษภาคม  2545  คราวนี้
เราจะไปศึกษาเชิงเกษตรและนิเวศท่ี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต

กําแพงแสน มีนักวิชาการนําชมการเกษตรทฤษฎีใหมกับ Cowboy 
Land และ Butterfly Dome ท่ีนาต่ืนตา 
เพ่ือไมใหผิดธรรมเนียมการทัศนศึกษาของสมาคมท่ีตองอ่ิมท้ังสาระ
และอ่ิมทองและมีของกลับบาน เราจะพาไปรับประทานอาหารอรอย
และไดบรรยากาศริมน้ํานครชัยศรีแลวเท่ียวชมสถานที่สําคัญคูเมือง
นครปฐมเชน พระปฐมเจดียกับพระท่ีนั่งและศูนยศิลปวัฒนธรรมที่
สนามจันทรโดยมีวิทยากรนําทานใหซาบซึ้งกับความเปนมาของ

สถาปตยกรรมอันลํ้าคา ปดทายดวยการแวะตลาดดอนหวายที่ลือ
ชื่อดานขนมไทยโบราณและสินคาเกษตรจากชาวบาน 
งานนี้สมาคมเก็บคาใชจาย (ซึ่งรวมอาหารเชา อาหารกลางวัน และ
อาหารวาง) เพียงทานละ 500 บาท และยังลดใหแกสมาชิก (และ
ครอบครัว) ท่ีไดชําระคาบํารุงสมาคมเหลือเพียง 450 บาท  
สมาชิกและผูสนใจจะรวมไปทัศนศึกษาโปรดแจงความจํานงดวยใบ
สมัครในจดหมายขาวนี้โดยดวน เพราะการเดินทางโดยรถโคชปรับ
อากาศมีท่ีนั่งเพียง 40 ท่ี 
รถออกเดินทางเวลา 8.00 น. ท่ีถนนอัง
รีดูนังต ตรงขามธนาคารไทยพาณิชย 
สาขาสภากาชาดไทย  บริการอาหาร
เชาบนรถ 

นครปฐม : สมโอหวาน ขาวสารขาว ลูกสาวงาม ขาวหลามหวานมัน สนามจันทรงามลน พุทธมณฑลคูธานี พระปฐมเจดียเสียดฟา 
 

ใบสมัครโครงการทัศนศึกษาการเกษตรทฤษฎีใหม 
 

ชื่อ  _________________________________ โทรศัพท ______________ โทรสาร ____________ E-mail __________________ 
สถานท่ีติดตอ ___________________________________________________________________________________________  
 

ขอสมัครเขารวมโครงการทัศนศึกษาการเกษตรทฤษฏีใหม รวม _______ ทาน  ท้ังนี้ไดชําระคาเดินทางทานละ 500 บาท หรือ 450 บาท 
สําหรับสมาชิกท่ีไดชําระคาบํารุงสมาคมและครอบครัวดวย 

ο   เช็คขีดครอมส่ังจาย “สมาคมศูนยวิชาการไทย – ออสเตรเลีย” 

ο โอนเงินเพ่ือเชาบัญชีออมทรัพยธนาคารไทยพาณิชย สาขาพระราม 4  เลขท่ีบัญชี  0962 014111  
ชื่อบัญชี “สมาคมศูนยวิชาการไทย-ออสเตรเลีย”  ท้ังนี้ไดสงสําเนาการโอนเงินหรือเช็คมาพรอมกับใบสมัครนี้   

โปรดสงใบสมัครพรอมเช็คหรือหลักฐานการโอนเงินถึงคุณพงษประพาฬ  ขันธนะภา 
โทรศัพท : 02-6919449  โทรสาร : 02-6919149 E-mail: pongprapan@bbthai.co.th  
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  ช่ือหรือสถานที่ติดตอไมถูกตองโปรดแจงนายทะเบืยน (ผศ.ดร. อุทุมพร พลาวงศ fax: 02 587 8259 e-mail: upv@kmitnb.ac.th) 
  ไมถึงผูรับโปรดสงคืน ผศ. ดร. อุทุมพร พลาวงศ คณะวิทยาศาสตรประยุกต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ กรุงเทพฯ 10800  
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