
  
       

 

  

 จดหมายขาวสมาคมศูนยวิชาการไทย-ออสเตรเลีย     พฤศจิกายน 2550      
TATSC News 

การสัมมนาและอบรมเชงิปฏิบตัิการเรื่อง “Emergency Risk
Management”  โดย คุณศิริ ตงศิริ และ ดร. วินัย พฤกษะวัน จาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในวันเสาร-อาทติยที่ 18-19 สิงหาคม
2550 ที่โรงแรม Century Park. 

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ WRITING SCIENTIFIC ARTICLES FOR PUBLICATION III 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการวิจัย 
สืบเน่ืองจากความสําเร็จในการจัดการสัมมนาเรื่อง Writing Scientific Articles for Publication ไปแลวสองครั้ง สมาคมฯ จึงจะ
จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในเรื่องเดียวกันเปนครั้งที่ 3 ในวันเสาร-อาทิตยที่ 15-16 ธันวาคม 2550 ที่โรงแรม Century Park   
และการอบรมเชิงปฏิบตัิการ เร่ือง เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการวิจัย  ตอเน่ืองในวันจันทร-อังคารที่ 17-18 
ธันวาคม 2550  ที่หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร สํานักคอมพิวเตอร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23  

สมาคมฯพาเที่ยวสุพรรณบุรี 
สมาคมฯ จะจัดรายการทองเที่ยวใน 1 วัน โดยจะนําทานชมสถานที่นาสนใจตางๆ ของจังหวัดสุพรรณบุรี ในวัน
อาทิตยที่ 9 ธันวาคม 2550  โดย คุณวิชิต อุนนาทรวรางกูร สมาชิกของสมาคมฯ หนุมสุพรรณเปนมัคคเุทศก 
(ติดตามรายละเอียดไดในฉบับ) 

ติดตามรายละเอยีดของทกุขาวเพิ่มเติมไคที่ http://www.tatsc.or.th 

การประชุมใหญสามัญประจําป  2550 ที่โรงแรม Windsor Suites
เม่ือวันอาทิตยที่ 26 สิงหาคม 2550 ที่ประชุมไดเลือกรองศาส ตรา
จารย ดร.อุทุมพร  พลาวงศ เปนนายกสมาคม โดยมีวาระ 2 ป 

การสัมมนาและอบรมเชงิปฏิบัตกิารเรื่อง “Writing Scientific Articles
for PublicationII” โดยสมาคมฯไดเรยีนเชิญผูทรงคณุวุฒิทาง
สาขาวิชาคณิตศาสตร ชีววิทยา เคมี อาหารและเทคโนโลยีชีวภาพ
วิทยาการคอมพวิเตอร การแพทย การพยาบาล วิทยาศาสตรสุขภาพ
เภสัชศาสตร วิศวกรรมศาสตร และการศึกษา มาเปนวิทยากร ในวันที่
21-22 กรกฎาคม 2550 

สมาคมฯ รวมกับ AEI จัดการอบรมเรื่อง “The Art of PhD
Supervision in Science and Engineering”   โดย Prof. Dr.
Brendon Parker  จากมหาวิทยาลัย New South Wales ในวันที่
20 กรกฏาคม 2550 ที่โรงแรม Century Park 



 

สาสารรจากนายกสมาคมฯจากนายกสมาคมฯ  
 
ในนามของคณะกรรมการสมาคมชุดที่ 13  ซึ่งรับหนาที่บริหารสมาคมระหวาง กันยายน 2550 – 
สิงหาคม 2552  ขอขอบคุณสมาชิกที่ติดตามขาวสาร และสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมมาโดยตลอด  
ดิฉันรูสึกเปนเกียรติที่ไดรับความไววางใจจากสมาชิกที่มาประชุมใหญสามัญประจําป 2550  ใหดํารง
ตําแหนงนายกสมาคม   ดิฉันหวังวาสมาชิกทุกทานจะสนับสนุนใหดิฉันปฏิบัติหนาที่นี้บรรลุตาม
วัตถุประสงคของสมาคม  ซึ่งเนนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยทางดานวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี  ภาษา  
และวัฒนธรรม  โดยสมาคมเปนศูนยกลางความเปนหนึ่งเดียวกันของกลุมสมาชิกที่เคยไปศึกษา  ฝกงาน 
ในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศออสเตรเลีย    
นายกสมาคมคนแรกที่เขามาบริหารสมาคม  คือ  ดร.จิรายุ  อิศรางกูร ณ อยุธยา  ซึ่งปจจุบันคือประธาน
คณะอนุกรรมการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง และผูอํานวยการสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย  
และมีคณะกรรมการบริหารสมาคมที่ปฏิบัติงานตอเนื่องกันมา ลวนเปนผูทรงคุณวุฒิทั้งจากภาครัฐและ
ภาคเอกชน  ที่มาชวยกันบริหารสมาคมใหยืนหยัดมาถึง  24 ป 
ในนามของคณะกรรมการชุดปจจุบัน ขอขอบคุณทุกทานที่สละเวลามาบริหารสมาคม  สนับสนุนกิจกรรม
ของสมาคม   ในฐานะนายกสมาคม ดิฉันมีความเชื่อมั่นวาคณะกรรมการชุดปจจุบันจะรวมพลัง
ดําเนินงานอยางเต็มความสามารถ  เพ่ือการพัฒนาสมาคมใหเจริญรุงเรืองสืบไป 

รองศาสตราจารย ดร.อทุุมพร  พลาวงศ 

สาสารรจากจากนายทะเนายทะเบียนบียน  
ขอขอบคุณสมาชิกที่ไดสนับสนุนสมาคมโดยการสมัครเปนสมาชิกตลอดชีพ และจายคาสมัครจํานวนเงิน 
1,000 บาท  ในจดหมายขาวฉบับพิเศษฉบับนี้  จึงใครขอพิมพรายชื่อผูที่เปนสมาชิกตลอดชีพ และหากมี
ขอผิดพลาด โดยทานไดจายคาสมาชิกตลอดชีพแลวแตยังไมปรากฏชื่อ โปรดแจงใหสมาคมทราบดวย  
ขอถือโอกาสนี้เชิญชวนทานสนับสนุนสมาคมโดยสมัครเปนสมาชิกตลอดชีพ และขอขอบคุณเปนอยางสูง
มา ณ โอกาสนี้ 

สมาชกิตลอดชพี 
กาญจนา ชาญสงาเวช 
เกษียร เอื้อวัฒนะสกุล 
คณิต วัฒนวิเชียร 
จรูญ จิรไพศาลกุล 
จักรพงษ พงษเพ็ง 
จิราภรณ ตั้งกิตติภาภรณ 
จีระศักดิ์ ธํารงธนกจิการ 
ฉายสุรีย ศุภวิไล 
เฉลิมพล แซมเพชร 
ชาญ สารเลิศโสภณ 
ชาตรี ศรีไพพรรณ 
ช่ืนชม เจริญยุทธ 
ชูเวช ชาญสงาเวช 
ชูศักดิ์ โอสรประสพ 
โชคชุบ วงศกุลพิศาล 
ณรงค อังสโวทัย 
ณรงคชัย อัครเศรนี 
ดวงพร วรสุนทโรสถ 
ดวงฤทัย  ล่ําซํา 
ดํารง ขุมมงคล 
ธงชัย ตั้งเปรมศรี 
ธนิต ผิวน่ิม 

ธีระ พงศอนันต 
นําชัย เลวัลย 
บุญทิพย สิริธรังศรี 
ปรารถนา ลิ้มไกรลาศศิริ 
ปทมา วงศรัตนวิจิตร 
เปรียบ กูรมะโรหิต(ปณยวณิช) 
พงษประพาฬ ขันธนะภา 
พจนา กิตติพิบูลย 
พรายพล คุมทรัพย 
พิจักษณ ศิริพูนทรัพย 
พิชัย ธานีรณานนท 
พิเชฐ ดุรงคเวโรจน 
ไพรัช เลาประเสริฐ 
เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ 
ภุชงค เจนสรรพกิจ 
มนตรี จามิกร 
มาตรินี รักษตานนทชัย 
มานพ เร่ียวเดชะ 
ยงยุทธ สุขวนาชัยกุล 
รัตนา พุมไพศาล 
วนิดา สิทธิรณฤทธิ์ 
วันทนา ตั้งเปรมศรี 

วิชิต อุนนาทรวรางกูล 
วินัย พฤกษะวัน 
วิรุณ บุญนุช 
วิไลลักษณ สมมุติ 
วิวัฒน สุทธิวิภากร 
สมพร ธีระสรรพวิทยา 
สันติ อัศวศรีพงศธร 
สายสนม ธรรมพิทักษ 
สุณี รักษาเกียรติศักดิ์ 
สุธี วรวุฒิวัฒน 
สุปรีญา อุนนาทรวรางกูร 
สุปรียา วงษตระหงาน 
หทัยชนก เจริญยิ่ง 
อัครา  ประโยชน 
อรพิณ วงศสวัสดิ์กุล 
อรพินท บรรจง 
ออมบุญ ลวนรัตน 
อุทุมพร พลาวงศ 
Panarai Vivatrat 
Varut Guvan

คณะกรรมการบริหาร 
สมาคมศูนยวิชาการไทย-ออสเตรเลีย 

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

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 ล่ําซํา 
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 

ผศ.ดร. สุณี  รักษาเกียรติศักด์ิ 



 

 



  

สมาคมฯพาเที่ยวสพุรรณบุรี 
สมาคมศูนยวิชาการไทย-ออสเตรเลีย   จะจัดรายการทองเที่ยวใน 1 วัน ชมสถานที่นาสนใจตางๆ ของจงัหวัด
สุพรรณบุรี ในวันอาทิตยที่ 9 ธันวาคม 2550  โดยมี คุณวิชติ อุนนาทรวรางกูร คนสุพรรณบุรีนักเรียนเกาทุน 
Colombo Plan  ป 1969  จะทําหนาที่เปนมัคคุเทศก  ผูที่สนใจจะไปเที่ยวกบัสมาคมโปรดติดตอคุณพงษประพาฬ ขันธ
นะภา ภายในวันศุกรที่ 7 ธันวาคม 2550   คาเดินทาง(ชําระบนรถบัส) สําหรับสมาชิก TATSC, TAA และครอบครัว
คนละ 700 บาท ผูอ่ืนคนละ 750 บาท ซ่ึงรวมคาอาหารวางตอนเชา อาหารกลางวนัและคาเขาสถานที่ตามกําหนดการ
ดินทางดังน้ี เ 

07:00 - 07:30 น. ข้ึนรถบัสปรับอากาศบริเวณหนาหอประชุมใหญ  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
07:30 - 09:00 น. ออกเดินทางไปจังหวัดสุพรรณบุรี (ระยะทางประมาณ 100 กม.)  
09:00 - 09:30 น. ชมสวนเฉลิมภัทรราชินี  และ ขึ้นหอคอยบรรหาร-แจมใส 
09:30 -09:40 น. ออกเดินทางไป บานควาย  อ. ศรีประจันต 
09:40 -11:30 น. ชมหมูบานชนบทไทย การแสดงควาย และการแสดงพื้นบาน 
11:30 -11:50 น. ออกเดินทางไปรานอาหารกุงเปน อ. สามชุก 
11:50 -13:00  น. รับประทานอาหารกลางวัน  รานกุงเปน 
13:00 -13:10 น.  เดินทางไปนั่งเรือเพ่ือไปตลาดรอยป 

13:10 -15:00 น. ชมตลาดรอยป พิพิธภัณฑขุนจํานงคจีนารักษ ซื้ออาหาร และของฝาก 
15:00 -15:10 น. ลงเรือกลับมาที่รถ 
15:10 -15:40 น. เดินทางไปบึงฉวาก  อ. เดิมบางนางบวช 
15:40 -17:30 น. ชมสถานแสดงพันธุสัตวนํ้า (ปลาน้ําจืดชนิดตางๆ) 
17:30 -19:30 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยแวะพักครึ่งทางที่ราน เอกชัยสาลี่สุพรรณ อ. เมือง และซื้อของฝาก 

 

 

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. 10110 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.   ……………………………………………..            ….……………             ……………………………………..       …………..      ………… 
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การสัมมนาเชิงปฏิบัติการพิเศษ 
การบริหารจัดการและการวางแผนสภาวะฉุกเฉินและความตอเนื่องของธุรกิจ  
EMERGENCY & BUSINESS RESILIENCE / CONTINUITY MANAGEMENT & PLANNING

สมาคมศูนยวชิาการไทย – ออสเตรเลยี จะจัดการสัมมนาเชิงปฏิบตักิารพิเศษเรื่อง “การบริหารจัดการและการวางแผน
สภาวะฉุกเฉนิและความตอเน่ือง ของธุรกิจ”  (EMERGENCY & BUSINESS RESILIENCE / CONTINUITY 
MANAGEMENT & PLANNING) โดยวิทยากรจากประเทศออสเตรเลีย  ที่มีประสบการณสงู และเปนผูบกุเบิกแนวหนาใน
หัวขอขางตน คือ  Mr. Michael Tarrant ซ่ึงปจจุบันดํารงตําแหนงเปนผูชวยผูอํานวยการฝายการศึกษาและอบรมการ
บริหารจัดการสภาวะฉุกเฉนิของประเทศออสเตรเลยี (Assistant Director for Education & Training of Emergency 
Management, Australia) และคุณศิริ ตงศริิ ซ่ึงเปน Risk Manager ของการรถไฟแหงมลรัฐ New South Wales ประเทศ
ออสเตรเลยี ในวันศุกรที่ 11 ถึง  วันอาทิตยที่ 13 มกราคม 2551 ณ  โรงแรม Century Park  

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือใหผูเขาฟงการบรรยายเกิดความรูและเขาใจในเรื่องของ “การบริหารจัดการและการวางแผนสภาวะฉุกเฉินและ

ความตอเน่ืองของธุรกิจ  และไดมีโอกาสลงมือปฏิบัติการวางแผนความตอเน่ืองของธุรกิจดวยตัวเอง 
2. เพ่ือใหผูบริหาร พนักงานขององคกร และผูประกอบการในธุรกิจตางๆ ทราบถึงประโยชนและความสําคัญของการ

บริหารธุรกิจใหมีความตอเน่ืองโดยพิจารณาองคประกอบตางๆ รวมถึงสภาวะฉุกเฉิน อุปสรรคและความเสี่ยงตางๆ 
ที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินธุรกิจขององคกร 

3. เพ่ือเผยแพรและแลกเปลี่ยนประสบการณในการปฏิบัติงานของผูเขาสัมมนา 
4. เพ่ือสงเสริมพัฒนาศักยภาพผูบริหารในการปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงค 
5. เพ่ือสนับสนุนใหเกิดการบริหารกิจการที่ดีขององคกร โดยการนําความรูใหมๆ ที่นําสมัยตามมาตรฐานสากลไปปฏบิตัิ

ในองคกร 
การสัมมนาครั้งน้ีเหมาะสําหรับผูบริหาร หัวหนาหนวยงาน ผูจัดการทุกระดับ และบุคลากรผูรับผิดชอบงานบริหารความ
เสี่ยงขององคกรธุรกิจและอุตสาหกรรมขนาดใหญ/กลาง/เล็กทั้งภาครัฐและเอกชน  การสัมมนา 2 วันแรกจะเปนการนาํ 
เสนอใหผูเขาสัมมนามีความรูความเขาใจการบริหารจัดการความตอเน่ืองของธุรกิจ ซ่ึงเปนการอบรมในขั้นมาตรฐานสากล 
และในวันที่ 3 จะเปนการอบรมที่สูงขึ้นและมีเน้ือหาทีนํ่าสมัย โดยจะนําเสนอการจัดทํา Incident Control Systems และการ
นําเสนอ Organizational Resilience 

ชื่อหรือสถานที่ติดตอไมถูกตองโปรดแจงนายทะเบียน (ผศ.ดร.สุณี  รักษาเกียรติศักดิ์ e-mail: sunee@swu.ac.th fax: 02 6495622) 
ไมถึงผูรับโปรดสงคืน ผศ.ดร.สุณี  รักษาเกียรติศักดิ์ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 กทม. 10110 
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