10 ป“ศูนยออสเตรเลียศึกษา”พันธกิจที่ไมหยุดยั้ง
ศูนยกลางฐานขอมูล-ยกระดับภูมิความรูทั่วโลก
ปจจุบันประเทศไทยไดเขามามีบทบาททางเศรษฐกิจและการเมืองระหวางประเทศ ทั้งในระดับภูมภิ าค
และระดับนานาชาติเพิ่มมากขึ้น แนวโนมดังกลาวบงชี้วา ประเทศไทยจะตองพัฒนาขีดความสามารถของ
ตนเองในดานตางๆ ใหใกลเคียงกับนานาอารยประเทศ ดังนั้นทบวงมหาวิทยาลัยจึงไดกําหนดเปาหมายสําคัญ
ของแผนอุดมศึกษาระยะยาวที่มุงหมายใหมหาวิท ยาลัย พัฒนาคุณ ลัก ษณของความเปนสากลอัน จะชวย
สงเสริมบทบาทของประเทศในประชาคมโลก หรือที่เรียกวานโยบาย Internationalization
จากนโยบาย Internationalization ดั ง กลา ว “ศู น ยออสเตรเลีย ศึ ก ษา” จึงไดจัดตั้ ง ขึ้น ตามมติ
คณะรัฐ มนตรีเ มื่ อวัน ที่ 10 ตุลาคม 2538 ภายใตก รอบความรวมมือทางการวิจั ย และวิ ช าการระหวา ง
ทบวงมหาวิ ท ยาลั ย ป จ จุ บั น คื อ สํ า นั ก งานคณะกรรมการอุ ด มศึ ก ษา (สกอ.) และ Department of
Employment, Education and Training (DEET) ปจจุบันคือ Department of Education, Science and
Training (DEST) ประเทศออสเตรเลีย เพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษาในการจัดการเรียนการ
สอน การศึกษาวิจัย รวมทั้งการใหบริการวิชาการแกสัง คม ภายใตวิสัยทัศ น “ศูนยกลางความรวมมือและ
ฐานขอมูลเพื่อเพิ่มพูนผลประโยชนแกทั้งประเทศไทย ออสเตรเลียและนานาชาติ”
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดรับมอบหมายใหเปนมหาวิทยาลัยเจาภาพในการดําเนินงานศูนยฯ โดย
แบงเปนระยะเวลาดําเนินการ ระยะละ 5 ป ระยะที่ 1 ระหวางป พ.ศ. 2539-2544 ระยะที่ 2 ระหวางป พ.ศ.
2544-2549 และไดมีก ารจัดตั้งศูนยไทยศึก ษาขึ้น ที่ Australian National University ณ กรุงแคนเบอรรา
ประเทศออสเตรเลียซึ่งถือวาเปนศูนยคูขนานกับศูนยออสเตรเลียศึกษา และเมื่อวันที่ 14 ตุลาคมที่ผานมา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดจัดงานสัมมนาครบรอบ 10 ป “ศูนยออสเตรเลียศึกษา” ขึ้น
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีรวรรณ อมรศักดิ์ ผูอํานวยการศูนยออสเตรเลียศึกษา กลาววา ศูนย
ออสเตรเลียศึกษา กําหนดเปาหมายของการดําเนินงานไวอยางชัดเจน ประกอบดวย 1.โดยศักยภาพของการ
พัฒนาและสถานที่ตั้ง ประเทศไทยมีโอกาสพัฒนาใหเปนศูนยกลางระดับภูมิภาค (Regional Center) ในดาน
ตางๆ เชน ดานการเงิน การธนาคาร ดานการสื่อสารโทรคมนาคม หรือดานการทองเที่ย ว เปน ตน ใน
ขณะเดียวกันไดมีความพยายามที่จะใหประเทศไทยพัฒนาไปสูศูนยกลางระดับภูมิภาคทางดานการศึกษาและ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ซึ่งปจจุบันสามารถกอใหเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจคอนขางสูง โครงการความ
รวมมือระดับภูมิภาคตางมุงแสวงหาและแลกเปลี่ยนความรูและเทคโนโลยีอันจะนําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจ
ทั้งสิ้น จึงมีความจําเปนที่จะตองขยายขอบเขตความรวมมือระหวางประเทศ เพื่อใหมีการศึกษารูปแบบและ
วิธีการของบางประเทศที่พัฒนาแลว อันจะเปนประโยชนตอไป
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2.การพัฒนาปจจัยพื้นฐานอันจะนําไปสูความสามารถในการแขงขันกับตางประเทศไดนั้น ขึ้นอยูกับ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนสําคัญ ดังนั้นบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาจึงจําเปนตองไดรับการพัฒนาให
เปดกวางสูสัง คมนานาชาติ การจัดตั้งศูน ยออสเตรเลีย ศึกษาจึงเปนขั้นตอนหนึ่งของการริเ ริ่ม เพื่อพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษาโดยผานกระบวนการ Technology Cooperation Center
3.การเรียนรูเรื่องของประเทศตางๆ ที่มีบทบาทสําคัญในประชาคมโลกเปนการวางพื้นฐานที่สําคัญใน
การดําเนินนโยบายและมาตรการระหวางประเทศ ความเปนมาทางประวัติศาสตร สังคม อารยธรรม ประเพณี
ความเชื่อตางๆ รวมทั้งทัศนคติประจําชาติและประชาชนในชาตินั้นๆ เปนปจจัยสําคัญประกอบการดําเนิน
นโยบายตางประเทศ เพื่อไมใหเกิดปญหาอุปสรรคอันเกิดจากความขัดแยงพื้นฐานที่ไมใชประเด็นสําคัญของ
การดําเนินนโยบาย ดังนั้น การจัดตั้งศูนยออสเตรเลียศึกษาจึงเปนกลไกอันสําคัญที่จะใหไดมาซึง่ ขอมูลพืน้ ฐาน
และการวิเคราะห สังเคราะห เพื่อใหไดสาระที่จะนําไปใชประโยชนได
“ศูนยออสเตรเลียศึกษา มีบทบาทในการเพิ่มประสิทธิภาพในการศึกษาแบบกาวหนา และความเปน
สากล ในระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ซึ่งเปนการ
วางแผนในระยะยาวเพื่อมุงผลสัมฤทธิ์แกนักเรียน นักวิชาการ และนักวิจัยชาวไทย โดยรัฐบาลออสเตรเลียไดให
ความรวมมือทวิภาคีแกประเทศไทยอยางตอเนื่อง ทั้งในดานการศึกษา การเกษตร การพัฒนาชนบท และการ
คมนาคมขนสง ตามความตองการในการพัฒนาของไทยเอง รวมทั้งตามขีดความสามารถที่ออสเตรเลียจะให
ได ศูนยออสเตรเลียศึกษาจะเปนผูติดตอประสานงานดําเนินการโครงการตางๆ เพื่อเสริมสรางความเขาใจอันดี
ระหวางประเทศไทยและออสเตรเลีย และกระตุนใหเกิดความรวมมือในดานวิชาการ เศรษฐกิจ และสังคม
ความรวมมือในดานการวิจัย และการเปนศูนยกลางเชื่อมโยงขอมูลในการถายทอดเทคโนโลยี เปนที่ปรึกษา
ใหแกภาครัฐและเอกชนของไทยและออสเตรเลีย ในหัวขอดานความสัมพันธระหวางสองประเทศ ตลอดจน
สงเสริมและจัดตั้งโครงการทางดานวิชาการ ทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาเทคโนโลยี” ผศ.ดร.วีรวรรณ กลาว
สําหรับผลการดําเนินงานที่ผานมา จากที่มีการปรับเปลี่ยนตําแหนงผูบริหาร เมื่อป พ.ศ. 2545 และ
การปรับเปลี่ยนเจาหนาที่ประจําศูนย และที่สําคัญคือการปรับโครงสรางของศูนยออสเตรเลียศึกษา บทบาท
ภาระหนาที่ความรับ ผิด ชอบจึงไดมีก ารทบทวนขึ้น ใหมเ พื่อสนองตอบการเปลี่ย นแปลงของศูน ยฯ และ
สอดคลองตอสถานการณการเปลี่ยนแปลงของโลก ตลอดจนสนองตอความตองการขอมูลระหวางประเทศ
ออสเตรเลียและไทย ดังนั้นเพื่อความสะดวกของนิสิต และบุคลากรทั่วไปจะสามารถศึกษาคนควาขอมูลได
สะดวก และการจัดระบบหนังสือตามระบบบรรณารักษ ศูนยออสเตรเลียศึกษาจึงไดดําเนินการจัดสงหนังสือ
วารสาร งานวิ จั ย วิ ดี โ อ CD-ROM ไปเข า เป น มุ ม หนั ง สื อ ออสเตรเลี ย ศึ ก ษาที่ สํ า นั ก หอสมุ ด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประกอบดวย หนังสือจํานวน 1,255 เลม วารสาร 113 เลม CD-ROM 17 ชุด
และเพื่ อ เป น การเฉลิ ม ฉลองเนื่ อ งในโอกาสครบรอบป ที่ 10 ศู น ย อ อสเตรเลี ย ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จึงไดรวมกับสถาบัน The International Centre of Excellence in Tourism and
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Hospitality Education (THE ICE) ซึ่งเปนสถาบันการทองเที่ยวและบริการของรัฐบาลประเทศออสเตรเลีย ได
จัด ทุน การศึกษาในระดับอนุปริญ ญา-ปริญญาโทดานการทองเที่ย วและบริการ ณ มหาวิทยาลัยชั้นนําของ
ประเทศออสเตรเลีย อาทิ Northern Sydney Institute, Charles Darwin University, Victoria University,
University of Canberra ตลอดจนมหาวิทยาลัยที่เปนสมาชิก จํานวน 8 ทุน เพื่อสงเสริมอุต สาหกรรมการ
ทองเที่ยวและบริการ หมดเขตขอรับทุนวันที่ 30 พฤศจิกายน 2548
นิสิต นัก ศึก ษาและผูสนใจสามารถติด ตอสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับศูน ยออสเตรเลียศึก ษาและ
ทุนการศึกษาดังกลาวไดที่ ศูน ยออสเตรเลียศึกษา ชั้น 10 อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
โทรศัพท 0-2942-8174 หรือทางเว็บไซต http://www.the-ice.org
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