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 วิทยปริทัศนฉบับเดือนกรกฎาคม 2563 นี้ ขอนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับนักเรียนไทยในสหรัฐฯ 

และหนวยงานที่สำคัญที่มีภารกิจในการดูแลใหความชวยเหลือนักเรียนไทยในตางแดน โดยเฉพาะ

ในยุคที่เกิดการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 ซึ่งกอใหเกิดสถานการณที่ไมปกติ  ไมวาจะเปน

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิิงตัน สำนักงานผูชวยทูตฝายทหารบก และสำนักงานผูดูแลนักเรียน

ในสหรัฐอเมริกา ลวนมีบทบาทสำคัญในการใหความชวยเหลืออำนวยความสะดวกแกคนไทย และ

นักเรียนนักศึกษาไทยในสหรัฐฯ ที่ประสงคจะกลับไทยใหสามารถเดินทางกลับบานไดอยางปลอดภัย 

  และแมวาจะอยูในสถานการณที่ไมปกติ สปริตของนักศึกษาไทยไมเคยเบาบางลง เพราะนองๆ

สมาชิกสมาคมกลางนักเรียนไทยในสหรัฐฯ ยังเดินหนาทำกิจกรรมตางๆ อยางตอเนื่อง ทั้งการเขาพบ

ผูบริหารของไทย การประสานงานเพื่อดำเนินการจดทะเบียนสมาคมใหเปนองคกรที่ไมแสวงผลกำไร 

(NPO) อยางเปนทางการ และการดำเนินกิจกรรมอื่นๆ เพื่อใหสมาคมยังเดินหนา และสรางประโยชน

ใหแกสมาชิกและประเทศชาติอยางตอเนื่อง 

 ปนี้เปนปที่ทาทายสำหรับทุกคน แตหากมีความมุงมั่น ตั้งใจแลว ทุกอยางยอมดำเนินตอไป 

แมวาจะตองเปนในรูปแบบใหมๆ ที่เราเรียกวา New normal แตทุกความพยายามก็จะนำไปสูผลลัพธ

ที่พวกที่พวกเราภาคภูมิใจ ไดอยางแนนอน

สวัสดี ทานผูอานที่เคารพ 

ทีมบรรณาธิการ
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สารจากเอกอัครราชทูต  ณ กรุงวอชิงตัน 
ถึง นักเรียนและนักศึกษาไทย

นักเรียนและนักศึกษาไทยในสหรัฐอเมริกาที่รักทุกคน

ดวยความรักและหวงใย

(นายธานี ทองภักดี)

เอกอัครราชทูต

         ทุกคนคงไดรับรูและตระหนักกันเปนอยางดีแลววา ในป 2563 หรือ ค.ศ. 2020 นี้ 

เปนปที่ทาทายสำหรับมวลมนุษยชาติทั่วโลก เราตางไดรับผลกระทบกันโดยทั่ว ไมเวนแมประเทศ

ไทยซึ่งเปนบานเกิดของพวกเรา หรือ สหรัฐอเมริกา ซึ่งมีความเจริญกาวหนาดานวิทยาการและ

เปนแรงบันดาลใจหนึ่งที่ดึงดูดใหหลายทาน รวมถึึงนองๆ นักเรียนและนักศึกษาไทยไดเดินทาง

ขามน้ำขามทะเลจากบานจากเมืองมาไกลเพื่อเก็บเกี่ยวความรูและประสบการณชวงหนึ่งของชีวิต 

ความทาทายที่สหรัฐอเมริกาเผชิญอยูในปจจุบัน ทั้งการแพรระบาดของเชื้อโควิด-19 ซึ่งเปน

ภัยพิบัติทั่วโลก ปญหาทางสังคมภายในประเทศมีผลอยางมากตอการเพิ่มความภัยพิบัติทั่วโลก ปญหาทางสังคมภายในประเทศมีผลอยางมากตอการเพิ่มความเขมขนทาง

การเมืองในหวงของการเลือกตั้งประธานาธิบดีในป 2563 นี้ ถือเปนบทเรียนเสริมหลักสูตรใหกับ

พวกเราเปนอยางดี ใหเราหมั่นติดตามขาวสารขอมูลของสถานการณรอบตัว ดำรงชีวิตอยูดวย

ความไมประมาท ระมัดระวัง มีสติ  อดทนอดกลั้น และสรางภูมิคุมกันในตัวเอง อีกดานหนึ่งที่แฝง

มากับความทาทายที่เกิดขึ้นในปจจุบัน คือ โอกาสที่ใหเราไดฝกฝนเปนผูใหญที่มีคุณภาพ ไดเรียน

รูสิ่งใหมๆ  ทั้งเทคโนโลยีใหมๆ ที่มาชวยใหเราสามารถปรับชีวิตและการทำงาน ตอบรับกับ

สถานการณ  รับรูแนวทางการวิจัยดานการแพทยใหมๆ อีกทั้งไดสถานการณ  รับรูแนวทางการวิจัยดานการแพทยใหมๆ อีกทั้งไดเรียนรูประวัติศาสตรความเปนมา

ของสหรัฐฯ มากขึ้น ซึ่งจะสามารถนำไปใชใหเกิดประโยชนตอตนเอง สังคมโดยรวม และประเทศ

ชาติตอไป

      ขอใหระลึกเสมอวา การที่เรามาที่นี่ เราไมไดมาอยูโดยลำพัง ความหวงใยจากแผนดิน 

มาตุภูมิของเรายังตามมาดูแลชวยเหลือเราผานสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ อีกถึง 

3 แหงในสหรัฐอเมริกา ที่พรอมจะใหขอมูลขาวสาร ใหความคุมครองและประสานชวยเหลือเรา

อยางเต็มที่ในยามทุกขและดีใจไปกับเราในยามสุข รวมทั้งยังมีเครือขายคนไทยดวยกันอีกมากมาย

ที่พรอมจะชวยเหลือพวกที่พรอมจะชวยเหลือพวกเราเพื่อใหทุกคนประสบความสำเร็จทางการศึกษา และนำพาความรู

และประสบการณที่ไดรับไปพัฒนาตนเองและประเทศชาติตอไป
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 จากสถานการณการแพรระบาดของไวรัส COVID-19 ที่เกิดขึ้นในหลาย
ประเทศทั่วโลก มีผูติดเชื้อและเสียชีวิตเปนจำนวนมาก ทำใหประเทศตางๆ 
รวมทั้งประเทศไทยตองออกมาตรการเพื่อปองกันการแพรระบาดดังกลาว 
กระทรวงกลาโหมรูสึกหวงใยคนไทยที่ใชชีวิตตางประเทศ และพยายามรวม
กับสถานเอกอัครราชทูต ใหความชวยเหลือประชาชนคนไทยใหสามารถกลับ
บานไดอยางปลอดภัย 

 เมื่อวันอาทิตยที่ 12 เมษายน 2563 พันเอก สยามรัฐ รุงสังข ผูชวยทูต
ฝายทหารประจำกรุงวอชิงตัน ไดรับมอบภารกิจจากกองทัพบกใหเปนผูแทนในฝายทหารประจำกรุงวอชิงตัน ไดรับมอบภารกิจจากกองทัพบกใหเปนผูแทนใน
การประสานงานกับกองทัพบกสหรัฐฯ เพื่อขอใชเครื่องของกองทัพบกสหรัฐฯ  
ในการนำคนไทยที่ตกคางในสหรัฐฯ กลับประเทศ  การดำเนินการดังกลาว
เปนไปตามนโยบายของทานผูบัญชาการทหารบก ที่ตองการใหความชวย
เหลือเยาวชนและคนไทยที่ไดรับความเดือดรอนไดเดินทางกลับประเทศไทย 
โดยใชเครื่องบินเชาเหมาลำของกองทัพสหรัฐฯ ที่มีภารกิจรับกำลังพลกลับ
มายังสหรัฐฯ ภายหลังเสร็จสิ้นการฝก Hanuman Guardian 20 
ในประเทศไทย ในประเทศไทย 

สำนักงานผูชวยทูตฝายทหารบก
กับภารกิจดูแลนักเรียนไทย
ในชวงวิกฤตโควิด-19
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 เพื่อใหภารกิจเปนไปดวยความเรียบรอยตามวัตถุประสงค สำนักงาน
ผูชวยทูตฝายทหารประจำกรุงวอชิงตัน ไดประสานหนวยที่เกี่ยวของและ
รวบรวมขอมูลเพื่อใหกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ อนุมัติใหกองทัพบก
สามารถใชเครื่องบินของสหรัฐฯ รับคนไทยจากอเมริกาไปยังเมืองไทยได
โดยไดลงนามในสัญญากับหนวย US โดยไดลงนามในสัญญากับหนวย US Transportation Command และ
ประชุมคณะกรรมการ Team Thailand ในการจัดลำดับความเรงดวนของ
คนไทยที่ประสงคจะเดินทางกลับประเทศ 

 จนกระทั่งในวันศุกรที่ 17 เมษายน 2563 คนไทย จำนวน 162 คน 
โดยสวนใหญเปนนักศึกษาและเยาวชนไทย ไดเดินทางออกจากสนามบิน 
เมืองดัลลัส รัฐเท็กซัส ดวยเครื่องบินของกองทัพบกสหรัฐฯ โดยมี
เอกอัครราชทูตฯ และผูชวยทูตฝายทหาร และ จนท. ทีมประเทศไทย 
ณ กรุงวอชิงตัน ชวยอำนวยความสะดวกในการเดินทาง รวมทั้งมีณ กรุงวอชิงตัน ชวยอำนวยความสะดวกในการเดินทาง รวมทั้งมี
การสนับสนุนอยางดียิ่งจากทีมแพทยและอาสาสมัครคนไทยใน
เมืองดัลลัส ในการดำเนินการดังกลาว

 ความสำเร็จอยางดียิ่งของภารกิจขางตน นอกจากจะเปนการแสดง
ใหเห็นถึงความหวงใยของกองทัพบก และเจาหนาของทุกหนวยงานใน 
Team Thailand/กรุงวอชิงตัน ตอคนไทยที่เดือดรอนในตางประเทศใน
สถานการณการระบาดของ COVID - 19 แลว ยังเปนสิ่งที่แสดงถึง
ความสัมพันธที่แนนแฟนระหวางกองทัพของทั้งสองประเทศอีกดวย ความสัมพันธที่แนนแฟนระหวางกองทัพของทั้งสองประเทศอีกดวย 
โดยเฉพาะการที่กองทัพไทยกับกองทัพสหรัฐฯ ไดมีความสัมพันธอยาง
แนนแฟนมาตั้งแตอดีตในฐานะที่ราชอาณาจักรไทยเปนประเทศแรกใน
ทวีปเอเชียที่ไดสถาปนาความสัมพันธทางการทูตอยางเปนทางการกับ
สหรัฐอเมริกา และเปนพันธมิตรที่ใกลชิดกับสหรัฐฯ มาตลอดเกือบ
สองรอยป ในฐานะที่เปนประเทศที่ยึดมั่นในหลักการเสรีประชาธิปไตย 
เชนเดียวกันมาชานาน 

สำนักงานผูชวยทูตฝายทหารบก
กับภารกิจดูแลนักเรียนไทย
ในชวงวิกฤตโควิด-19
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สำนักงานผูดูแลนักเรียน
ในสหรัฐอเมริกา
กับภารกิจดูแลนักเรียนไทย
ในชวงวิกฤตโควิด-19

 สำนักงานผูดูแลนักเรียนในสหรัฐอเมริกาหรือเรียกยอ ๆ วา สนร. 
เปนหนวยงานภายใตสำนักงาน ก.พ. และ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง
วอชิงตัน ดีซี มีภารกิจในการสงเสริม สนับสนุน และดูแล จัดการให
นักเรียนทุนของรัฐบาล และนักเรียนทุนอื่น ๆ ที่ฝากไวในความดูแล
สำนักงาน ก.พ. ที่กำลังศึกษาในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา สามารถ 
สำเร็จการศึกษาไดตามขอกำหนดและเงื่อนไขของทุน ซึ่งที่ผานมา
การทำงานตามภารกิจดังกลาวเปนไปอยางราบรื่น ถึงจะมีอุปสรรคก็เปนการทำงานตามภารกิจดังกลาวเปนไปอยางราบรื่น ถึงจะมีอุปสรรคก็เปน
แคอุปสรรคเล็ก ๆ นอย ๆ ตามประสา นักเรียนทุนสวนใหญก็สามารถ
สำเร็จการศึกษาและกลับไปทำงานเปนกำลังสำคัญของประเทศไดเปน
อยางดี

       อยางไรก็ตาม ในปนี้นับไดวาเปนปปราบเซียน เนื่องจากนักเรียน
ตองเผชิญอุปสรรคที่เกิดจากการแพรระบาดของไวรัสโควิด - 19 ที่สงผล
กระทบตอการศึกษาของนักกระทบตอการศึกษาของนักเรียน ทั้งจากที่มหาวิทยาลัยตองปดสถาน
ศึกษา และปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอน การติดตอกับอาจารยที่
ปรึกษาเปนทางออนไลน การปดหองปฏิบัติการและอื่น ๆ รวมทั้งตอง 
ระมัดระวังไมใหตนเองติดไวรัส หรือถูก bully ตามที่เปนขาว ทั้งหมดนี้
ทำใหนักเรียนทุนทุกคนตองปรับตัวใหคุนเคย กับการเรียนออนไลน ปรับ
วิธีดำเนินชิวิตตนเองใหเปน New Normal ที่สอดคลองกับวิถีการเรียนที่
เปลี่ยนไป ในขณะที่บางคนก็ตัดสินใจกลับไปเรียนแบบออนไลน และจบ
การศึกษาที่ประเทศไทย บางคนตัดสินการศึกษาที่ประเทศไทย บางคนตัดสินใจเรียนออนไลนจนจบการศึกษาที่นี่
และกลับประเทศไทยดวยเที่ยวบินพิเศษที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง
วอชิงตัน จัดขึ้น โดยเมื่อถึงประเทศไทยตองผานกระบวนการกักตัว ณ 
สถานที่ที่รัฐกำหนด ทั้งหมดทำใหนึกถึงที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ 
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ไดโปรดพระทานคติธรรม 
ในวาระปใหม 2562   ไววา  “ขนฺติ หิตสุขาวหา  ความอดทนนำมาซึ่ง
ประโยชนสุข”
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สมาคมของคนไทยในสหรัฐอเมริกา

 “สหรัฐอเมริกา ดินแดนแหงเสรีภาพและโอกาส” คำพูดนี้ ไดดึงดูดให
คนจากนานาประเทศทั่วโลก รวมทั้งคนไทยจำนวนไมนอยเดินทางมายัง
ดินแดนนี้ โดยเฉพาะในชวงทศวรรษ 1960 – 1980 ไมวาจะมาเพื่อ
การศึกษา การทำงาน หรือที่การศึกษา การทำงาน หรือที่เรียกวา การเดินทางมาเพื่อแสวงโชค หรือหา
โอกาสที่ดีกวา โดยเฉพาะในสมัยนั้น บรรยากาศทางการเมือง เศรษฐกิจ 
ของไทยก็ยังคงมีความเสี่ยงตอความไมมั่นคงในหลายดาน ในขณะที่ไทย
อยูในฐานะพันธมิตรใกลชิดของสหรัฐอเมริกา ซึ่งก็มีนโยบายเปดรับคนให
เขามาอยูอาศัย เพื่อเพิ่มแรงงานที่กำลังเปนที่ตองการตอการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจของสหรัฐที่กำลังเติบโตรวดเร็ว เมื่อมาใชชีวิตในตางแดนที่
ประกอบไปดวยผูคนหลากหลายเชื้อชาติ การไดพบปะพูดคุยภาษาพอ
ภาษาแมกับคนจากชาติเดียวกันก็สามารถทำใหรูสึกอบอุนภาษาแมกับคนจากชาติเดียวกันก็สามารถทำใหรูสึกอบอุนใจไดไมมาก
ก็นอย ดวยเหตุนี้การจับกลุมจัดตั้งสมาคมของคนไทย จึงเปนวิธีหนึ่งที่ชวย
ใหคนไทยไดรูจักพบปะกัน พึ่งพาชวยเหลือกัน และทำกิจกรรมที่สนใจ
รวมกันได สมาคมของคนไทยในสหรัฐฯ มีหลากหลายรูปแบบ เชน

 สมาคมคนไทยในรัฐตางๆ เชน สมาคมไทย ณ อเมริกา สาขา
กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สมาคมไทยแหงรัฐวอชิงตัน (TAWA) 
สมาคมไทย - อเมริกันแหงรัฐอิลลินอยส สมาคมไทยแหงแคลิฟอรเนีย
ภาคใต (ภาคใต (TASC) ฯลฯ สมาคมเหลานี้ เกิดจากการรวมตัวกันในกลุมคนไทย
เพื่อทำกิจกรรมในรูปแบบที่หลากหลาย สวนใหญจะมีการประสานงาน 
ใหความรวมมือกับสถานเอกอัครราชทูต หรือสถานกงสุลของไทย
อยางใกลชิด ไมวาจะเปนการรวมจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม การชวย
ประชาสัมพันธหรือเก็บขอมูลเกี่ยวกับคนไทย การสรางเครือขาย
ระหวางคนไทย ฯลฯ ในพื้นที่เฉพาะของตน

 สมาคมคนไทยตามภูมิภาคในประเทศไทย  แมวาประเทศไทยจะ
เปนประเทศที่ไมใหญมากนัก แตไทยก็มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
อาหาร ภาษาถิ่น ที่แตกตางกันใน 4 ภาคของไทย ทำใหคนไทยในสหรัฐฯ 
สวนหนึ่งมีการรวมตัวกันในระดับภูมิภาคบานเกิดเพื่อใหเกิดความใกลชิด 
ดำเนินกิจกรรมในทองถิ่นของตนเองไดอยางเต็มที่ อาทิเชน สมาคมไทย
ชาวเหนือ สมาคมไทยอีสาน สมาคมไทยชาวปกษใต ฯลฯ  นอกจากนั้น 
ยังมีสมาคมของคนไทยที่มียังมีสมาคมของคนไทยที่มีเชื้อสายสืบมาจากชนชาติอื่น อาทิ สมาคม
ไหหลำ (ซึ่งดำเนินงานโดยคนไทย) เปนตน 
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สมาคมของคนไทยในสหรัฐอเมริกา

 สมาคมคนไทยตามความสนใจทางกีฬา เปนการรวมตัวกันของ
กลุมคนที่มีความสนใจทางกีฬาชนิดเดียวกัน เพื่อสามารถรวมตัวเลน
กีฬาดวยกัน ใหการสนับสนุนในดานตางๆ เชน งบประมาณ โอกาส 
ฯลฯ ใหแกบุคคลที่มีความสามารถ เชน สมาคมกอลฟไทย ชมรม
เทนนิสไทย ในรัฐตางๆ สมาคมกอลฟ Inter States ฯลฯ 

 สมาคมคนไทยตามสาขาอาชีพ นอกจากวัฒนธรรมบานเกิดแลว 
คนไทยยังมีการรวมตัวกันในกลุมคนที่อยูในสาขาอาชีพเดียวกัน 
เนื่องจากสมาชิกในกลุมสามารถแบงปนขอมูลที่สนใจรวมกัน 
ใหความชวยเหลือในดานการศึกษา การงาน และสามารถรวมตัวกันใหความชวยเหลือในดานการศึกษา การงาน และสามารถรวมตัวกัน
ใชความรูความสามารถที่มีทำประโยชนใหแกประเทศชาติในดาน
ตางๆ ได เชน สมาคมแพทยไทยในสหรัฐอเมริกา (TPAA) สมาคม
พยาบาลไทยในรัฐตางๆ สมาคมนักวิชาชีพไทยในสหรัฐอเมริกาและ
แคนาดา (ATPAC) 
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สมาคมของคนไทยในสหรัฐอเมริกา

 สมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยตางๆ เชน สมาคมนิสิตเกาจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา สมาคมธรรมศาสตรในพระบรมราชูปถัมภ 
สมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแหงสหรัฐอเมริกา ฯลฯ ซึ่งชวย
ใหพีๆ่ นองๆ รวมสถาบันไดพบปะสังสรรค ทำกิจกรรมรวมกัน แมจะอยูไกลใหพีๆ่ นองๆ รวมสถาบันไดพบปะสังสรรค ทำกิจกรรมรวมกัน แมจะอยูไกล
บานเกิด ซึ่งนอกจากจะมีการแบงตามสถาบันที่จบมา ยังมีการแบงยอยออก
เปนระดับภูมิภาคในสหรัฐอเมริกาเพิ่มเติม เพื่อใหสะดวกในการบริหารและ
ระดมสรรพกำลังจัดกิจกรรม อาทิ ของสมาคมนิสิตเกาจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ก็ยังมีแบงออกเปนภูมิภาค เชนแหงแอตแลนติกตอนกลาง 
แหงแคลิฟอรเนีย เปนตน

 ชมรมนักเรียนไทยในมหาวิทยาลัยตางๆ ในหลายๆ มหาวิทยาลัย
ที่มีนักศึกษาไทยจำนวนมาก มักจะมีการจัดตั้งชมรมนักที่มีนักศึกษาไทยจำนวนมาก มักจะมีการจัดตั้งชมรมนักเรียนไทยใน
มหาวิทยาลัย ทำใหเกิดการรวมตัวกัน ชวยเหลือกันระหวางรุนพี่รุนนอง 
ทำกิจกรรมรวมกัน ชวยกันเผยแพรวัฒนธรรมไทย ฯลฯ  ชวยใหชีวิตไกลบาน
ไมอางวางมากนักสำหรับนองๆ นักศึกษา ซึ่งหลายๆ มหาวิทยาลัยของสหรัฐฯ
ก็สงเสริมการจัดตั้งชมรม และมีการสนับสนุนงบประมาณ และหองทำงาน
ใหกับชมรมที่มีจำนวนสมาชิกมากๆ โดยกลุมสมาชิกชมรมเหลานี้ เมื่อสำใหกับชมรมที่มีจำนวนสมาชิกมากๆ โดยกลุมสมาชิกชมรมเหลานี้ เมื่อสำเร็จ
การศึกษาจากสถาบันการศึกษาในสหรัฐอเมริกาไป ก็มักกลับไปรวมตัวกับ
สมาคมศิษยเกาในประเทศไทย เพื่อจัดกิจกรรมดีๆ ใหกับประเทศ นอกเหนือ
จากสมาคมศิษยเกาของมหาวิทยาลัยไทยที่หลายคนสำเร็จปริญญาตรีมา 
อาทิ สมาคมศิษยเกา MIT  สมาคมศิษยเกาวิสคอนซิน หรือ จัดตั้งเปน
สมาคมสาขาเฉพาะในมหาวิทยาลัยไดดวย อาทิ สมาคมศิษยเกาคณะ
แพทยศาสตรมหาวิทยาลัยสแตนฟอรด เปนตน

  การรวมตัวกันของคนไทยในตางแดน ทำใหเห็นวา คนไทยอยูที่ไหนก็ไม
ทอดทิ้งกัน โดยนอกจากจะรวมตัวกันเพื่อสรางเครือขาย พบปะสังสรรค และ
ใหความชวยเหลือกันแลว การจับกลุม ตั้งสมาคมตางๆ ก็ยังเปนการแสดง
ตัวตนและพลังของประชาชนไทยในสหรัฐฯ ซึ่งจะนำไปสูการมีสิทธิ มีเสียง
ในการเจรจาตอรอง ซึ่งเกิดจากการรวมตัวของคนที่มึความผูกพันใน
ความเปนชาติเดียวกัน และเปนลักษณะเดนของชนชาวตะวันออกสวนใหญ
ที่เมื่อไปอยูที่ไหนจะยังสามารถรักษาอัตลักษณแหงชาติพันธุ และวัฒนธรรมที่เมื่อไปอยูที่ไหนจะยังสามารถรักษาอัตลักษณแหงชาติพันธุ และวัฒนธรรม
ประเพณีไวไดอยางเหนียวแนน รวมทั้งพรอมที่จะชวยเหลือซึ่งกันและกัน  
และแสดงความเปนตัวตนคนไทยออกมาไดในทุกถิ่นที่ 
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การจัดตั้ง 
สมาคมกลางนักเรียนไทยในสหรัฐอเมริกา

 สหรัฐอเมริกา เปนหนึ่งในประเทศที่เยาวชนไทยนิยมเดินทางมารับการศึกษาใน
ทุกระดับ โดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษา ทำใหในแตละปมีจำนวนนักเรียนนักศึกษา
ไทยในสหรัฐฯ อยูจำนวนมาก สำนักงานที่ปรึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
(วท.)  ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ไดตระหนักถึงความสำคัญของ
นักเรียนและนักศึกษาไทยในตางประเทศ ซึ่งถือเปนกำลังพลที่สำคัญในการพัฒนา 
อววน. ของไทย เนื่องจากพวกเขาสามารถนำเอาองคความรู และประสบการณที่ได
รับจากการศึกษาและใชชีวิตในตางประเทศไปประยุกตใชเพื่อพัฒนาประเทศ ไดใน
หลายรูปแบบ สำนักงานฯ จึงไดริหลายรูปแบบ สำนักงานฯ จึงไดริเริ่มกิจกรรมตางๆ เพื่อสรางเครือขายและสนับสนุน 
ใหเกิดการถายทอดความรูและประสบการณระหวางนักศึกษาไทยในสหรัฐฯ และชวย
ใหพวกเขาสามารถดึงเอาศักยภาพมาใชไดอยางเต็มที่ 
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การจัดตั้ง 
สมาคมกลางนักเรียนไทยในสหรัฐอเมริกา

 ในการดำเนินการที่ผานมา  สำนักงานที่ปรึกษาดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีหนาที่สนับสนุนการจัดประชุม
สมาคมนักวิชาชีพไทย ในสหรัฐอเมริกา และแคนาดา 
(Association of Thai Professionals in USA and Canada 
- ATPAC) จนกระทั่งในป 2561 สำนักงานที่ปรึกษาฯ 
ไดปรับเปลี่ยนแนวการประชุมจากการประชุมเฉพาะกลุม
นักวิชาชีพ มาเปนการประชุมนักวิชาชีพและนักเรียนไทย
พรอมกัน โดยการประชุมครั้งพรอมกัน โดยการประชุมครั้งแรกเปนการประชุมรวม
ของสมาชิก ATPAC และ นักเรียนทุน พสวท.  ระหวางวันที่  
26 - 27 มกราคม 2561 ที่เมืองแทมปา รัฐฟลอริดา โดยมี
รองนายกรัฐมนตรี พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง ใหเกียรติ
มาเปนประธาน พรอมดวยผูบริหารระดับสูงจากหลายหนวยงาน   
อาทิ รศ.นพ. สรนิต ศิลธรรม ปลัด วท. ดร.สุพัฒน จำปาทอง 
เลขาธิการ สกอ. ศ.ดร.ศิริฤกษ ทรงศิวิไล  เลขาธิการ วช.
นางพรพรรณ นางพรพรรณ ไวทยางกูร ผอ. สสวท. เปนตน โดยผลการประชุม
ตอนนั้น ไดเปดกระบวนการที่ผูใหญของสวนราชการตางๆ 
ไดมีโอกาสรับฟงการนำเสนอผลงานของนักเรียนทุน พรอมกับ
ความคิดเห็นของพวกเขาเกี่ยวกับโอกาสและในการกลับไปทำงาน
ที่ประเทศไทย

 ตอมาในปเดียวกัน สำนักงานที่ปรึกษา วท.  ไดจัด
การประชุมเฉพาะประธานนักเรียนไทยในสหรัฐอเมริกา ขึ้นเปน
ครั้งครั้งแรกที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ระหวางวันที่ 
15 – 16 กันยายน พ.ศ. 2561 โดยไดเชิญ ศ.ดร.เมธี เวชารัตนา 
และ รศ.ดร.วีระ จันทรคง ประธานและรองประธานสมาคม 
ATPAC มาเปนวิทยากรแลกเปลี่ยนประสบการณ พรอมดวย 
เชิญทานอุปทูต นางสาวบุศรา กาญจนาลัย ในฐานะประธาน 
และหัวหนาสำนักงานทีมประเทศไทย เขารวมเพื่อพูดคุยกับ
ผูนำนักเรียนที่มาจากแหลงทุนที่หลากหลาย ในการประชุม
ครั้งนี้ไดมีประธานและคณะกรรมการจากสมาคมนักครั้งนี้ไดมีประธานและคณะกรรมการจากสมาคมนักเรียนไทย
ในมหาวิทยาลัยตางๆ ที่มีชื่อเสียงในสหรัฐฯ จำนวน 32 ในมหาวิทยาลัยตางๆ ที่มีชื่อเสียงในสหรัฐฯ จำนวน 32 
มหาวิทยาลัยมาเขารวม ซึ่งระหวางการประชุม นักศึกษาไทย
ที่มาเขารวมไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นตางๆ 
ที่เกี่ยวของกับนักศึกษาไทยในตางประเทศ ประเด็นหารือสำคัญ
หนึ่งที่เกิดขึ้นคือการเสนอใหมีการจัดตั้งสมาคมกลางนักเรียนไทย
ในสหรัฐฯ และแคนาดา เพื่อเปนศูนยรวมการประสานงานและ
การดำเนินกิจกรรม เพราะแมวาจะมีสมาคมศิษยเกา หรือชมรม
นักนักเรียนไทยอยูในมหาวิทยาลัยตางๆ แตก็ยังมีขอจำกัดหลาย
ประการในการดำเนินการ โดยเฉพาะสำหรับนักเรียน
ปจจุบัน เชน ในบางปจำนวนนักศึกษาไทยในมหาวิทยาลัยนั้นๆ 
มีนอยลง ทำใหไมสามารถดำเนินกิจกรรมของสมาคมได
อยางตอเนื่อง เครือขายนักศึกษาจำกัดอยูในมหาวิทยาลัย
ขาดการเชื่อมโยงในวงกวาง เปนตน แนวความคิดในการจัดตั้ง
สมาคมกลางนักเรียนไทยจึงไดริเริ่มขึ้นอยางแทจริง
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   ดวยการสนับสนุนจากทานรัฐมนตรีสุวิทยฯ อว. และ
กระทรวงการตางประเทศ ผูแทนคณะนักศึกษาไทยในสหรัฐฯ 
จำนวน 12 คน จึงไดมีโอกาสไดเขาพบนายกรัฐมนตรี และยื่น
จดหมายเปดผนึก (White Paper) ใหแกทานนายกรัฐมนตรี 
วาดวยความมุงมั่นตั้งวาดวยความมุงมั่นตั้งใจของพวกเขาที่จะรวมการจัดตั้งสมาคม
กลางนักเรียนไทยในสหรัฐฯ และแคนาดา (Thai Students 
Association in America and Canada –ATSAC) เพื่อสราง
โอกาสใหนักศึกษาไทยจากหลากหลายสาขาวิชาไมวาจะเปน 
นักเรียนที่ไดรับทุนจากรัฐบาลไทยหรือนักเรียนทุนเอกชนมี
โอกาสในการนำเอาความรูและประสบการณที่ไดจากตาง
ประเทศไป ชวยพัฒนาประเทศไทย ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งประเทศไป ชวยพัฒนาประเทศไทย ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
และไมจำเปนวาพวกเขาตองกลับไปทำงานในประเทศไทย
เทานั้น
  
    การไดมีโอกาสเขาพบคารวะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีในครั้งนี้ 
นำความปติยินดีใหกับทีมคณะทำงานอยางมาก โดยเฉพาะ
การที่ทานนายกรัฐมนตรีไดรับฟงและใหความสนการที่ทานนายกรัฐมนตรีไดรับฟงและใหความสนใจ และพรอม
ที่จะสนับสนุนการจัดตั้งสมาคมกลางดังกลาว ซึ่งในขณะนั้น 
ฯพณฯ ทานนายกรัฐมนตรีไดรับทราบวาจะมีการจัดตั้งสมาคม
ที่รวมนักเรียนสองประเทศ คือสหรัฐอเมริกาและแคนาดา 
เชนเดียวกับสมาคม ATPAC 
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 อยางไรก็ตาม จากความเห็นของหลายๆ ฝายที่เกี่ยวของ 
เนื่องจากประเทศสหรัฐอเมริกามีขนาดใหญมาก และจำนวน 
นักเรียนก็มีมาก กระจายอยูในหลายรัฐทั่วประเทศ การดำเนิน
การเพียงลำพังในสหรัฐอเมริกาก็เปนเรื่องที่ใหญ และมี
การกระจายทางพื้นที่สูงอยูแลว จึงเห็นควรแยกใหทีมนักเรียน
แคนาดาแยกจัดตั้งสมาคมของตนเอง และไมจำเปนตองยึด
รูปแบบการจัดตั้งตามสมาคมนักวิชาชีพไทยในสหรัฐอเมริกา
และแคนาดา – และแคนาดา – ATPAC รวมทั้ง หลังจากการประชุมใหญที่
นครซีแอตเทิล กลุมนักศึกษาจากแคนาดาที่ไดไปรวม ก็ไม
คอยไดมีโอกาสเขารวมทำงาน เนื่องจากขอจำกัดในหลายๆ ดาน  
ในที่สุด C ขางหลัง ก็ไดหายไปจากขอเสนอของสมาคม 
เหลือเพียง ATSA - Association of Thai Students in the 
United States of America หรือสมาคมกลางนักเรียนไทย
ในสหรัฐอเมริกา

  เมื่อบริบทแวดลอมใหมเปนเชนนี้ ในป 2563 สำนักงาน
ที่ปรึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กับสำนักงานผูดูแล
นักเรียนไทยประจำกรุงวอชิงตัน ไดผนึกกำลังไดเดินทางไปเยี่ยม
เยือนนักศึกษาไทยซึ่งกำลังศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยที่มีตัวหลัก
ของทีมกอตั้ง เริ่มจากมหาวิทยาลัย Carnegie Mellon 
รัฐเพนซิลเวเนีย ที่ไดไปหารือกัน เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562  
เพื่อหารือกับคณะทำงานหลักของทีมงานเตรียมการจัดตั้ง
สมาคมฯ โดยสมาคมฯ โดยใชมหาวิทยาลัย Carnegie Mellon เปนจุดเริ่ม 
เนื่องจากทีมงานผูชนะการประกวดการพัฒนาระบบฐาน
ขอมูลที่ไดรับรางวัลมาจากมหาวิทยาลัยดังกลาว และถือไดวา 
เปนจุดรวมพลังกอตั้งหลักของสมาคมในการเยี่ยมเยือนดังกลาว

โดยสำนักงานทั้งสองไดรวมรับประทานอาหารค่ำ แนว 
Working Dinner Roundtable กับประธานสมาคม
นักเรียนไทยประจำมหาวิทยาลัยคารเนกีเมลลอน 
และผูแทนคณะทำงานการกอตั้งสมาคมกลางนักเรียนไทย
ในสหรัฐฯ พรอมทั้งหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานตางๆ 
เเชน การจดทะเบียนสมาคมกลางฯ ใหเปน Non-profit 
organization (NPO) ที่มีสถานะทางกฎหมายในสหรัฐฯ 
และการรางเอกสาร Bylaws (กฎระเบียบขอบังคับ
สำหรับผูบริหารและสมาชิกขององคกร/หนวยงาน
/สมาคม) เพื่อใชในการจดทะเบียนสมาคมกลางฯ 
รวมถึงรับฟงประสบการณ และขอเสนอแนะอื่นๆ 
จากนักศึกษาไทย 
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จดหมายจากรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝายบริหาร ถึง รัฐมนตรีวาการกระทรวง อว.
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 ตอมาเมื่อเดือนมกราคม 2563 ทีมงานสำนักงานที่ปรึกษาฯ 
ไดขับรถมุงหนาขึ้นไปยังนครบอสตัน เพื่อหารือกับกลุมคณะ
ทำงานหลักอีกกลุมที่มีบทบาทสำคัญ พรอมทั้งไดมีการแลก
เปลี่ยนวา นครบอสตัน จะเปนที่หมายการจัดประชุมใหญ 
ประจำปของเราในป 2563 ซึ่งเราอาจจะนัดพบกันไดที่วัด
นวมินทราชูทิศ วัดไทยนอกราชอาณาจักรที่ใหญที่สุดในโลก
แทนการจัดการประชุมที่แทนการจัดการประชุมที่โรงแรม

 ทีมงานนักเรียนไทยในรัฐแมสซาชูเซตสที่เปนกลุมผูจัดตั้ง
อันทรงพลัง ไดรวมกันหารือจนกรอบความคิดรวบยอด 
ในการจัดตั้งตกผลึก สำนักงานที่ปรึกษาฯ ไดสนับสนุนใหคณะ
ทำงานสงผูแทนมาเยี่ยมคารวะและหารือกับ ทานเอกอัครราชทูต ทำงานสงผูแทนมาเยี่ยมคารวะและหารือกับ ทานเอกอัครราชทูต 
ณ กรุงวอชิงตัน เพื่อรายงานความคืบหนา และความตองการที่
จะใหทีมประเทศไทยในสหรัฐอเมริกาชวยเหลือในดานใด โดยใน
ที่สุด คณะทำงานก็ไดมอบหมายให นายสุชาครีย ชื่อลือชา 
(นองเพชร) จาก Lehigh University รัฐเพนซิลเวเนีย และ 
นางสาววริษฐา พนาสวัสดิ์วงศ (นองรุง) จาก Colorado State นางสาววริษฐา พนาสวัสดิ์วงศ (นองรุง) จาก Colorado State 
University รัฐโคโลราโด เปนผูแทนมาพบทีมประเทศไทย เมื่อวัน
ที่ 14 กุมภาพันธ 2563 ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน 
ซึ่งทานเอกอัครราชทูตธานี ทองภักดี ก็ไดสนทนากับตัวแทน
ทั้งสองอยางเปนกันเอง พรอมรับฟง และใหขอเสนอแนะแนวทาง
ที่เหมาะสมอยางเต็มที่

 วริษฐาและทีมงานรัฐโคโลราโด เปนผูเก็บรักษาโลตรา
เเจาภาพ ก็มีความพรอมมากในการเปนเจาภาพการจัดประชุมใหญ
ประจำป 2563 ที่นครเดนเวอร ในวันที่ 5 - 7 กันยายน 2563 
ซึ่งสำนักงานที่ปรึกษา วท. ไดดำเนินการจัดหาสถานที่ 
ประชุมไวพรอมแลว และคาดวา นครเดนเวอรกลางประเทศ

จะเปนที่ถือกำเนิดเปดตัวสมาคมอยางเปนทางการ ที่พรอมจะ
ดึงดูดเครือขายนักเรียนไทยในสหรัฐอเมริกาจากทุกมุมมาทำ
อะไรดีๆ ใหกับชาติบานเมืองและสังคมโลก  อยางไรก็ตาม
หลังจากการแพรระบาดของโควิด-19 ในสหรัฐอเมริกาตั้งแต
ปลายเดือนมีนาคม 2563 แผนงานตางๆ จึงไดรับผลกระทบและปลายเดือนมีนาคม 2563 แผนงานตางๆ จึงไดรับผลกระทบและ
ชะงักงันมาตลอดสองไตรมาสหลังของปงบประมาณ 2563  
หลายกิจกรรมตองหยุดลง เด็กหลายคนตองเดินทางกลับมาตุภูมิ 

    อยางไรก็ตาม ดวยความมุงมั่นของเหลานองแกนนำ พรอม
ดวยการสนับสนุนจากสำนักงานที่ปรึกษาฯ สำนักงานผูดูแลดวยการสนับสนุนจากสำนักงานที่ปรึกษาฯ สำนักงานผูดูแล
นักเรียนไทยและทีมประเทศไทย พวกเราไดหันมาทำงานใกลชิด
กันมากขึ้นผานจอการประชุมเครือขายทางไกล กลายเปนกลไก
สำคัญที่ทำใหเราสามารถดำเนินการและสรางพัฒนาการที่ตอ
เนื่องได รวมทั้ง เมื่อหลายคนตองเดินทางกลับไปอยูประเทศไทย 
ชั่วคราว พวกเราก็ยังคงพบปะประสานงานกันตลอดมา และ
กลายเปนเครือขายที่สำคัญ เพราะบางคนที่ศึกษาจบพอดีก็ตอง 
กลับกลับเขาสูการทำงานในองคกรตางๆ  และเปนเครือขายที่จะ
ทำใหเปาหมายจัดตั้งสมาคมสามารถสำเร็จลุลวงไปในภายใน
ป 2563
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ภาพการเขาเยี่ยมคารวะรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝายบริหาร

การประชุมหารือกับหนวยงานของไทยที่เกี่ยวของในประเทศไทย

 ไหนๆ คณะทำงานหลายคนตองไปอยูเมืองไทยแลว เมื่อ 
ดร.เศรษฐพันธ กระจางวงษ อัครราชทูตที่ปรึกษาฝายวิทยาศาสตร
ไดมีโอกาสกลับไปไทย ก็ไดนำผูแทนสมาคมกลางฯ ซึ่งก็คือนองเทียน 
ชคระ โอวรางค  ผูนำในการชนะการประกวดการพัฒนาระบบฐาน
ขอมูล และนองขอมูล และนองเจ ดร. ชนัท อนบางเขน นักเรียนทุน พสวท. ที่สำเร็จ
การศึกษาปริญญาเอก สาขาเคมีอินทรียสังเคราะหและเคมีชีวภาพ 
จาก University of Pennsylvania และนักวิจัยหลังปริญญาเอกที่
มหาวิทยาลัย Harvard สดๆ รอนๆ และกลับไปสอนที่คณะ
วิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไปประชุมหารือกับ
หนวยงานตางๆ ในไทยเพื่อรายงานพัฒนาการความคืบหนาและหนวยงานตางๆ ในไทยเพื่อรายงานพัฒนาการความคืบหนาและ
หารือเกี่ยวกับการขอรับการสนับสนุนดานตางๆ เพื่อการจัดตั้งและ
ดำเนินงาน ของสมาคมกลางฯ โดยเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563
ไดมีโอกาสเขาพบคารวะ นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม 
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝายบริหาร ที่ทำเนียบรัฐบาล ทั้งนี้ 
รองเลขาฯ นิชาฯ ไดรับมอบหมายจาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี 
ใหกำกับดูแลพัฒนาการการจัดตั้งสมาคมกลางนักใหกำกับดูแลพัฒนาการการจัดตั้งสมาคมกลางนักเรียนไทย  โดยมี 
ดร.สุรพงษ มาลี นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ สำนักงาน ก.พ. และ 
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเขารวมใน
การประชุมดวย ซึ่งรองเลขาธิการฯ ไดรับทราบ พัฒนาการ พรอมทั้ง
นำเรียนรายงานทานนายกรัฐมนตรีใหทราบพัฒนาการดังกลาว 

       ตอมา เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 รองเลขาฯ นิชาฯ ได       ตอมา เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 รองเลขาฯ นิชาฯ ได
ประสานนัดหมายให นายชณัทฯ และนายชคระฯ  ผูแทนสมาคม
กลางฯ เขาเยี่ยมคารวะ นางชุติมา หาญเผชิญ รองเลขาธิการ ก.พ. 
โดยมีการหารือเกี่ยวกับการสนับสนุนของ ก.พ. และสำนักงาน
ผูดูแลนักเรียนในสหรัฐอเมริกา (สนร.) เพื่อรายงานความคืบหนา 
โดยเฉพาะในที่สุด สมาคมกลางนักเรียนไทยฯ ไดรับอนุญาตจาก
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ภาพการเขาเยี่ยมรองเลขาธิการ 
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.)

การประชุมหารือระหวาง สำนักงานที่ปรึกษาฯ  
สนร. (ก.พ.)  และ ผูแทนสมาคมกลางฯ

การประชุมหารือกับหนวยงานของไทยที่เกี่ยวของในประเทศไทย

สำนักงาน ก.พ. ใหใชที่อยูของสำนักงานดูแลนักเรียนไทย ณ กรุง
วอชิงตัน เปนที่อยูในการติดตอ พรอมทั้งสนับสนุนงบประมาณ
ในการจดทะเบียนสมาคม หลังจากที่สำนักงานที่ปรึกษาดาน
วิทยาศาสตรฯ ไดรวมกับกลุมคณะทำงาน ศึกษาแนวทางในการจัดตั้ง
สมาคม ซึ่งเปนองคกรไมแสวงหาผลกำไร และยกรางกฎขององคกร 
(Bylaws) 
 
  ตอมา เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ที่สหรัฐอเมริกา ผูแทน
สมาคมกลางฯ 6 สถาบัน ไดประชุม Zoom หารือรวมกับสำนักงาน
ที่ปรึกษาฯ และอัครราชทูต (ฝายการศึกษา) ประจำสำนักงาน
ผูดูแลนักเรียน เพื่อหารือเกี่ยวกับความคืบหนาในการดำเนินกิจกรรม
ที่ผานมา รวมทั้งรวมวางแผนกิจกรรมในอนาคตของสมาคมกลางฯ 
โดยเฉพาะในเรื่องการจดทะเบียนสมาคมกลางฯ ใหเปนองคกรที่
ไมแสวงผลกำไมแสวงผลกำไร มีสถานะทางกฎหมายในสหรัฐฯ จำเปนตองมีเอกสาร
สำคัญ เชน เอกสารจดทะเบียนสมาคมเพื่อยื่นแกรัฐและหนวยงานของ
สหรัฐฯ ที่เกี่ยวของ รางธรรมนูญ (Bylaws) ชื่ออยางเปนทางการของ
สมาคม ตราสัญลักษณสมาคม ฯลฯ   ทั้งนี้  สำนักงานที่ปรึกษาฯ 
ไดลงแรงรวมใหคำปรึกษาในการยกราง โดยมีสำนักงานผูดูแลนักเรียน
ไทยเปนผูลงขันจายคาจดทะเบียน และอนุเคราะหฐานที่มั่น จัดตั้ง
หองทำงานของสมาคมกลางฯ  โดยคาดวายังมีหนวยงานองคกร 
และบุคคลอีกหลายภาคสวน โดยเฉพาะที่นำโดยศิษยเกาสหรัฐฯ และบุคคลอีกหลายภาคสวน โดยเฉพาะที่นำโดยศิษยเกาสหรัฐฯ 
ที่พรอมใหการสนับสนุนกิจกรรมของสมาคม
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   พิธีเปดสมาคม จะมีขึ้นอยางเปนทางการในวันศุกรที่ 25 กันยายน 2563 
ที่อาคารที่ทำการของสำนักงานผูดูแลนักเรียนไทย ก.พ. กรุงวอชิงตัน โดย
ทานเอกอัครราชทูต ธานี ทองภักดี จะใหเกียรติมาเปนประธานเปด พรอม
ดวยหัวหนาสำนักงานทีมประเทศไทยเขารวมเปนสักขีพยาน โดยสำนักงาน
ที่ปรึกษาฯ ไดสนับสนุนคณะทำงาน และสมาชิกสมาคมจากรัฐตางๆ 
ราว 10 คน ใหเดินทางมารวมในพิธีเปดอันยิ่งใหญในครั้งนี้ 

วันนี้ ที่รอคอย
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โลโกสมาคมที่สงเขารวมการประกวด

กิจกรรมสำคัญของสมาคมกลาง 
นักเรียนไทยในสหรัฐอเมริกา (ATSA)

 สมาคมกลางนักเรียนไทยในสหรัฐอเมริกา (Association of Thai Students in the 
United States - ATSA) เกิดจากความตั้งใจและมุงมั่นของนักศึกษาไทยในสหรัฐฯ 
ซึ่งแมวาจะอยูในระหวางการกอตั้ง แตนองๆ สมาชิกไดริเริ่ม ดำเนินกิจกรรมตางๆ เพื่อ
ใหสมาคมไดเริ่มทำหนาที่ในการเปนจุดเริ่มตนในการสรางเครือขายและการใหการสนับสนุน
แกกันระหวางสมาชิก โดยในชวงป พ.ศ. 2563 สมาคมไดมีกิจกรรมสำคัญดังนี้ 

การประกวดโลโกของสมาคม

สมาคมกลางฯ ไดจัดการประกวดออกแบบโลโกของสมาคม โดยเปดรับ
โลโกจากนักเรียนไทยในสหรัฐฯ และเปดใหมีการโหวตเลือกใหคะแนน 
โลโก โดยโลโกที่ไดรับการคัดเลือกสูงสุดและชนะการประกวดเปน
สัญลักษณ รูปชางซึ่งเปนสัตวประจำชาติสัญลักษณ รูปชางซึ่งเปนสัตวประจำชาติใชงวงเชิดชูลูกบอลลายธงชาติไทย 
เปรียบไดกับ เยาวชนผูเปยมไปดวยพลังกาย และพลังใจที่พรอมที่จะ
สนับสนุนผลักดัน ประเทศชาติใหกาวหนาและพัฒนา และมีอักษร ATSA 
ซึ่งเปนตัวยอของ สมาคมเปนองคประกอบของโลโก 
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กิจกรรมสำคัญของสมาคมกลาง 
นักเรียนไทยในสหรัฐอเมริกา (ATSA)

การสัมมนาสดผานระบบ Webinar

การประชุมสัมมนา เปนหนึ่งในกิจกรรมที่สมาคมกลางฯ ไดวางแผนดำเนิน
การไว   และแมวาจะเกิดปญหาการระบาดของโควิด - 19 สมาคมกลางฯ 
ก็ยังดำเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง แตปรับเปลี่ยนเปนผานระบบ Webinar 
โดยใช Social Media อยาง Facebook ใหเกิดประโยชน ทำใหการถายทอด
แลกเปลี่ยนองคความรูและความคิดเห็นยังดำเนินตอไปไดตามที่สมาคมกลางฯ 
ไดตั้งใจไว 

“Challenges in Technology Development 
From Bench to Business” 

โดย ดร.ภิเศก เกิดศรี  ผูเชี่ยวชาญ 
ดานการพัฒนานวัตกรรมของบริษัทเอสซีจี (SCG) 

วันที่ 22 สิงหาคม 2563 


