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CALENDAR OF EVENTS      
January - April 2015 

Á¡ÃÒ¤Á-ÁÕ¹Ò¤Á 
นักเรียนเยาวชนระยะ 1 ป 
รุนที่ 54 ภาคพื้นทวีปใต 
เดินทางไปประเทศอุปถัมภ

6-14 Á¡ÃÒ¤Á 
เยี่ยมคารวะปใหมเอเอฟเอสเขต

8-9 Á¡ÃÒ¤Á 
คายปจฉิมนิเทศ (End of  
Stay Camp) สำหรับผูเขารวม 
โครงการบริการชุมชน 
SMcsNH14

21-23 Á¡ÃÒ¤Á AFS 
THA Admission  
Registration System  
Training

21-22 ÁÕ¹Ò¤Á 
การประชุมจัดสรรครอบครัว 
อุปถัมภใหกับศูนยเอเอฟเอส 
ฝายอุปถัมภ ประจำป 2558 
(Placement Meeting 2015)

28-30 Á¡ÃÒ¤Á 
คายปฐมนิเทศ (Arrival  
Orientation Camp) สำหรับ
ผูเขารวมโครงการบริการชุมชน 
TRcsSH15/SMcsSH15

¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸�-àÁÉÒÂ¹ 
เตรียมการสอบคัดเลือกนักเรียน 
โครงการระยะ 1 ป รุนที่ 55

9-13 ¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸� 
คายการศึกษาวัฒนธรรม  
(Enrichment Camp) สำหรับ 
นักเรียนแลกเปลี่ยนเอเอฟเอส 
นานาชาติ โครงการ YPscNH14/
YPseNH14/YPysNH14

5-6 ÁÕ¹Ò¤Á 
คายปจฉิมนิเทศ (End of Stay 
Camp) สำหรับนักเรียน 
แลกเปลี่ยนเอเอฟเอสนานาชาติ 
โครงการ YPscSH14/YPseSH14

20 ÁÕ¹Ò¤Á  
การประชุมโรงเรียนที่จัดการเรียน 
การสอนตามหลักสูตรกระทรวง 
ศึกษาธิการ เปนภาษาอังกฤษ 
(English Program) ประจำป 
2558

23-25 ÁÕ¹Ò¤Á 
คายปจฉิมนิเทศ (End of Stay 
Camp) สำหรับผูเขารวมโครงการ 
บริการชุมชน YPbzSH14 
และโครงการผูชวยครูสอนภาษา 
YPivSH14 จากประเทศเยอรมนี

22-25 àÁÉÒÂ¹ 
คายปฐมนิเทศ (Arrival  
Orientation Camp) สำหรับ 
นักเรียนแลกเปลี่ยนเอเอฟเอส 
นานาชาติ โครงการ YPscSH15/ 
YPseSH15/SMscSH15/SMseSH15

àÁÉÒÂ¹-¾ÄÉÀÒ¤Á 
คายเตรียมความพรอมกอนการ 
เดินทาง นักเรียนเยาวชน 
เอเอฟเอสระยะ 1 ป รุนที่ 54

7 Á¡ÃÒ¤Á 
นิทรรศการ “เทพศิรินทร 
รมเกลานิทรรศ” 

21-24 àÁÉÒÂ¹ 
คายปฐมนิเทศ (Arrival  
Orientation Camp) สำหรับ
ผูเขารวมโครงการบริการชุมชน 
YPbzSH15 และโครงการ 
ผูชวยครูสอนภาษา YPivSH15 
จากประเทศเยอรมนี

Á¡ÃÒ¤Á-¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸� 
นักเรียนเยาวชนระยะ 1 ป  
รุนที่ 53 ภาคพื้นทวีปเหนือ 
เดินทางกลับประเทศไทย
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Centennial Celebration 
ในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาหลายประเทศพร้อมใจกันเฉลิมฉลองและรำลึกถึงวีรกรรมแห่งสปิริตจิตอาสา 
เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี American Field Service ที่หนุ่มสาวผู้กล้าได้ฝ่ากำแพงแห่งเชื้อชาติศาสนา 
อาสารับ-ส่งผู้บาดเจ็บไปเข้ารับการรักษาระหว่างสงครามในปี 1914 ที่ประเทศฝรั่งเศส จนในวันนี้ เครือข่าย
แห่งจิตอาสาได้พัฒนาเป็นองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษาและวัฒนธรรมอันมีเครือข่ายอาสาสมัคร
กว่า 43,000 คน และนับเป็นโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลก 

เหล่านี้คือบางกิจกรรมที่แต่ละเมืองในโลก รวมถึงกรุงเทพฯ ได้จัดขึ้นเพ่ือเฉลิมฉลองวาระสำคัญนี้ 

 

Pop World 

Paris
Commemorating Our Past, 
Celebrating Our Future 

เครือข่ายสมาชิกของ AFS โลกจาก 57 ประเทศ   
รวมกว่า 1,200 ราย ได้รวมตัวกันเฉพาะกิจ  
ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศส เพื่อร่วมเฉลิมฉลอง  
วาระครบรอบ 100 ปี American Field Service   
นำโดยกจิกรรมแรกคอื AFS 2014 World Congress   
ภายใต้หัวข้อ “The AFS Effect: Daring to Create 
Change” กระตุ้นผู้เข้าร่วมงานได้มองภาพอนาคต
ร่วมกันขององค์กร ในฐานะองค์กรนานาชาติ  
ซึ่งเป็นผู้นำทางด้านการเรียนรู้และแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรม AFS โลกได้จัดการประชุมนานาชาติ   
2 งาน ที่สำนักงานใหญ่ UNESCO เพื่อร่วมกันหารือ  
ถึงความเป็นไปได้ในการเผยแพร่การศึกษาให้กับ
พลเมืองโลก นอกจากนี้นักเรียนเอเอฟเอสแต่ละรุ่น
ยังได้มีโอกาสพบปะและเฉลิมฉลองวาระนี้ร่วมกัน  
ในงาน AFS Returnee Day และ งาน Centennial 
Gala อีกด้วย 

กิจกรรมเฉลิมฉลอง 100 ปีสปิริตจิตอาสาที่กรุงปารีสจัดต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เพื่อรำลึกถึงความกล้าหาญ 
ความเป็นจิตอาสา ตลอดจนสานต่อวิสัยทัศน์ของกลุ่มหนุ่มสาวผู้กล้าหาญ American Field Service 

 

 

AFS 201
4 

World 
Congres

s   



� SPIRIT OF AFS

Bangkok
A Journey through the Colorful World of AFS 

ผ่านไปอย่างงดงามและน่าประทับใจ สมาคมนักเรียนเก่า  
เอเอฟเอส ประเทศไทย (Thai Returnees of the AFS 
Association - TRAFS) จัดอีเวนต์ยิ่งใหญ่ร่วมฉลองครบรอบ  
100 ปีแห่งสปิริตจิตอาสา American Field Service ต้อนรับ
ทูตานุทูตนานาประเทศ ร่วมสังสรรค์กับนักเรียนเก่า ครอบครัว
อุปถัมภ์ และอาสาสมัครเอเอฟเอส ในงาน ‘A Journey through 
the Colorful World of AFS’ ที่ Retro Live Café ศูนย์ประชุม  
แห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา 

ภายในงานเป็นการชุมนุมนักเรียนเก่าไทยทุกรุ่นตั้งแต่รุ่นแรก  
คือใน ปี พ.ศ.2505 จนถึงรุ่นปัจจุบันอบอุ่นด้วยบรรยากาศย้อนยุค 
สนุกสนานด้วยหลากหลายกิจกรรม และโชว์สุดอลังการ  
จากทวีปต่างๆ งานนี้ยังประกอบด้วยโชว์จากศิลปินที่เป็น  
นักเรียนเก่าเอเอฟเอสหลากรุ่น นำโดยนักเปียโนรุ่นใหม่ เสกข์   
ทองสุวรรณ ท้ายงาน เหล่าชาวเอเอฟเอสได้ร่วมกันร้องเพลง 
“Walk & Talk Together” นำร้องโดยศุภพงษ์ กฤษณกาญจน์   
ผู้แต่งเพลงประวัติศาสตร์นี้ 
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Japan
100 ป ีAFS - 60 ป ีAFS Japan  

ในป ีค.ศ.2014 นี ้โครงการ AFS ซึง่มตีน้กำเนดิมาจากวรีกรรมอาสาสมคัร ชว่ยเหลอืผูบ้าดเจบ็ในระหวา่งสงครามโลกครัง้ที ่1   
จะมอีายคุรบ 100 ปี ในขณะเดียวกัน ประวัติศาสตร์ของ AFS Japan ก็ได้เดินทางมาถึงปีที่ 60 แล้วด้วยเช่นกัน 

เพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง 100 ปีเอเอฟเอสโลก และเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณทุกฝ่ายที่ได้ให้การสนับสนุน AFS Japan   
ได้มีการจัดพิธีรำลึกถึงสปิริตจิตอาสา ระลึกถึงปรัชญา Tachimodori อันว่าด้วยการ “สร้างความสงบสุขผ่านการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม”   
รวมทั้งเป็นโอกาสในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับเครือข่ายนักเรียน ครอบครัวอุปถัมภ์ ตลอดจนอาสาสมัคร ไปจนถึงโอกาส  
ในการขยายเครือข่ายขององค์ทั้ง AFS โลกและ AFS Japan งานนี้นับเป็นอีกหนึ่งความทรงจำอันงดงามขององค์กร   

Philippines
100 อาสาสมคัรในตา่งแดน – 100 ป ีAFS  

AFS Philippines เปิดโอกาสพิเศษให้กับอาสาสมัคร 
AFS จัดโครงการแลกเปลี่ยนอาสาสมัครเนื่องในโอกาส
เฉลิมฉลอง 100 ปี AFS โดยการให้ทุนอาสาสมัคร  
ที่โดดเด่น มีความมุ่งมั่น และมีคุณสมบัติตามแบบฉบับ
ของ AFS จำนวน 100 ทุน เดินทางไปกับโครงการ  
แลกเปลี่ยนระยะเวลา 2 สัปดาห์ ไปยังประเทศกลุ่ม
สมาชิกเอเชีย-แปซิฟิก (AAI : AFS Asia and Pacific 
Initiative)  

อาสาสมัครจะได้ไปพำนักอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์   
และมีโอกาสเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ร่วมกิจกรรม  
กับโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย องค์กรประจำชุมชน 
ตลอดจนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิถี
ชีวิตของเมืองและประเทศนั้นๆ ทั้งในด้านของวัฒนธรรม
ประเพณี สังคม ค่านิยม และการศึกษา นอกจากนี้   
ยังเป็นโอกาสที่อาสาสมัครจะได้พัฒนาทักษะความ  
เป็นผู้นำ เพิ่มศักยภาพและความเป็นมืออาชีพของอาสา
สมัคร รวมถึงได้มีโอกาสในการสร้างความเข้าใจ  
ในวัฒนธรรมประเพณีของประเทศฟิลิปปินส์ให้แก่
พลเมืองและประเทศของครอบครัวอุปถัมภ์อีกด้วย 
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AFS & I 

โครงการเอเอฟเอสสร้างโอกาสให้เยาวชนจากประเทศต่างๆ

ได้ออกไปเห็นโลกกว้าง ไปเรียนรู้วัฒนธรรมและการดำเนิน

ชีวิตของคนต่างชาติต่างภาษาซึ่งทำให้เยาวชนเหล่านั้นเติบโต

ขึ้นมาด้วยความเชื่อมั่นในตนเอง สามารถพัฒนาศักยภาพ

ทั้งด้านภาษาและองค์ความรู้ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความ

เข้าใจในเรื่องสังคมต่างวัฒนธรรม อันนำไปสู่ความสำเร็จใน

ชีวิตในเวลาต่อมา 

“สนั่น อังอุบลกุล” 
         บนเส้นทางสู่ความสำเร็จ 

“สนั่น อังอุบลกุล” นับเป็นลูกหม้อเอเอฟเอสอีกคนหนึ่งที่ประสบ
ความสำเร็จอย่างสูงทั้งในด้านการศึกษา ธุรกิจ และชีวิตครอบครัว 
ปัจจุบันนอกจากจะดำรงตำแหน่ง  ประธานกรรมการบริษัท   
ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) ธุรกิจหมื่นล้านที่มีเครือข่าย
กว้างขวางไปทั่วโลกแล้ว คุณสนั่นยังแบ่งเวลามาร่วมพัฒนางาน  
เอเอฟเอส โดยได้รับตำแหน่ง “ประธานมูลนิธิ เอเอฟเอส ประเทศ
ไทย” อันเป็นงานที่เขาทุ่มเทและภาคภูมิใจที่สุด เนื่องเพราะความ
รักและผูกพันกับเอเอฟเอสมาตั้งแต่ครั้งที่เขายังเป็นนักเรียนทุน  
เมื่อ 40 กว่าปีก่อน หลายคนคงเคยได้ยินคำพูดติดปากจากคุณสนั่น
ว่า “ผมได้ดีทุกวันนี้ เพราะเป็นนักเรียนทุนเอเอฟเอส”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

คุณสนั่นเล่าถึงประสบการณ์เมื่อครั้งเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนใน
โครงการเอเอฟเอส ว่า  เขาสอบได้ทุนเอเอฟเอสเมื่อปี พ.ศ. 2508 
โดยเป็นนักเรียนเอเอฟเอสรุ่นที่ 4 ของประเทศไทย และได้เดินทาง
ไปอาศัยอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ชาวอเมริกันและใช้ชีวิตที่มลรัฐ  
ฟลอริด้า สหรัฐอเมริกา เป็นเวลา 1 ปี คุณสนั่นได้ทำหน้าที่ยุวทูต
ทางวัฒนธรรมที่สมบูรณ์แบบในการเผยแพร่วัฒนธรรมของไทยให้

ชาวต่างชาติได้รู้จัก นอกเหนือจากการขึ้นปาฐกถาบนเวทีต่างๆ 
แล้ว เขายังเผยแพร่ความเป็นไทยในทุกโอกาส รวมทั้งการเผยแพร่
ผ่านศิลปะการรำไทย และการประดิษฐ์กระทงเพื่อใช้ในประเพณี
ลอยกระทงซึ่งเป็นประเพณีที่ชาวต่างชาติให้ความสนใจอย่างยิ่ง 

ช่วงที่คุณสนั่นเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนของเอเอฟเอสนั้นเป็นช่วง
เวลาทีเ่ขาประทบัใจเปน็อยา่งมาก เนือ่งจากเปน็ปทีีอ่าภสัรา หงสกลุ 
ตัวแทนสาวไทย ซึ่งบินไปประกวดมิสยูนิเวิร์สที่มลรัฐฟลอริด้า 
สามารถคว้าตำแหน่งได้สำเร็จ และกำลังเป็นที่กล่าวขวัญถึงอย่าง
กว้างขวาง ครั้งนั้นคุณสนั่นในฐานะนักเรียนทุนเอเอฟเอสจาก  
เมืองไทยซึ่งได้รับเชิญให้ไปต้อนรับอาภัสรา ที่เดินทางมาเยือน
ชุมชนแถบนั้น  
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คุณสนั่นกล่าวถึงประโยชน์ที่เขาได้รับจากการเป็นนักเรียนแลก
เปลี่ยนในโครงการเอเอฟเอสว่า คือ ทักษะและประสบการณ์  
ที่ทำให้เขามีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น มีความเติบโตทางความ
คิด เข้าใจหลักคิดแบบสากล และที่สำคัญคือทำให้เขาเข้าใจและ  
รู้เท่าทันว่าฝรั่งชาติตะวันตกคิดอย่างไร 

“เอเอฟเอสทำให้ผมมีโอกาสได้เรียนรู้  ได้เห็นโลกกว้าง ได้เปิด  
โลกทัศน์ สัมพันธ์กับคนต่างชาติ ต่างภาษา ต่างวัฒนธรรม จึงทำให้
ผมสามารถใช้ชีวิตจริงร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี และให้ความ
สำคัญกับเรื่องจิตอาสา ช่วยส่งเสริมให้ผมได้ประสบความสำเร็จ  
ในหน้าที่การงาน ทำให้ผมเป็นคนกล้าคิด กล้าพูด กล้าแสดงออก 
ในฐานะที่เป็นนักเรียนเก่าเอเอฟเอสเรามีหน้าที่รักษาอุดมการณ์  
จิตอาสาให้สืบสานต่อไปและมอบโอกาสให้แก่คนรุ่นหลังเหมือน
อยา่งทีพ่วกเราไดร้บัครบั” คณุสนัน่กลา่วดว้ยนำ้เสยีงทีห่นกัแนน่มุง่มัน่ 

เส้นทางสู่ความสำเร็จของคุณสนั่น ผ่านหลายต่อหลายสิ่งมา
มากมาย และนับได้ว่า การเดินทางไปกับเอเอฟเอส ในวัยเยาว์ 
เป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งบนเส้นทางนั้น ในวันนี้ คุณสนั่นคือหนึ่ง  
ในนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในอันดับต้นๆ ของประเทศไทย 
และยังเป็นที่รู้จักในฐานะบุคคลผู้มีวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทางธุรกิจ
ในระดับนานาชาติ สามารถบริหารบริษัทในเครือศรีไทยกรุ๊ปให้
เติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยแนวคิดในการใช้นวัตกรรมใหม่ๆ ตลอดจน
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ เขายังสามารถนำพาบริษัท
เข้าสู่กระแสของโลกาภิวัฒน์ได้อย่างประสบความสำเร็จ สามารถ
ทำยอดขายได้ทะลุกว่า 10,000 ล้านบาทในแต่ละปี อีกทั้ง  
คาดการณ์และตั้งเป้าไว้ว่าในอีก 5 ปีข้างหน้า จะสามารถ  
เพิ่มยอดขายได้ปีละกว่า 20,000 ล้านบาท 

คุณสนั่นเผยว่า หนึ่งในเคล็ดลับสู่ความสำเร็จของเขาก็คือ การรู้ว่า
อะไรคือจุดแข็งของธุรกิจของตน โดยศรีไทยซุปเปอร์แวร์กำหนด
ทิศทางชัดเจนในการดำเนินการผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
พร้อมๆ กับคำนึงถึงการประหยัดพลังงาน แม้กระทั่งในปีที่เกิด
วิกฤติเศรษฐกิจครั้งล่าสุดในปี 2550 ศรีไทยฯ ก็ยังคงลงทุนนำเข้า
เทคโนโลยีและเครื่องมือการผลิตใหม่ๆ คุณสนั่นบอกว่า “วิกฤตินั้น
เป็นเพียงเรื่องชั่วคราว” บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการลดต้นทุน  
การผลิตเพียงเพื่อจะทำยอดส่วนแบ่งทางการตลาด 

คุณสนั่นเผยเคล็ดลับอีกข้อหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ นั่นคือการเร่ง
สร้างการเติบโตและการแข่งขันในระดับภูมิภาคโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในการก้าวเข้ามาของยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คุณสนั่นเห็น
ว่าการลงทุนต่างๆ ควรเป็นไปตามครรลองของทิศทางการพัฒนา
ของประเทศ ดังเช่นที่ศรีไทยฯ ผลิตเครื่องครัวและบรรจุภัณฑ์
สำหรับเครื่องดื่มและอาหาร รองรับการเจริญเติบโตของประเทศ  
ในฐานะประเทศเกษตรกรรมซึ่งต้องการการส่งเสริมความปลอดภัย
ทางด้านอาหาร ตามนโยบาย “Kitchen of the World” 

อีกเคล็ดลับความสำเร็จของคุณสนั่นก็คือ “การลงมือทำทันที”   
ซึ่งน้อยคนนักที่จะทำได้ อีกทั้งหมั่นสร้างแรงบันดาลใจให้กับทั้ง
ตนเองและคนในองค์กร ตลอดจนมองสิ่งต่างๆ แบบองค์รวม  
ในการแก้ไขปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ  

เมื่อลูกหม้อเอเอฟเอสอย่างคุณสนั่นได้รับความไว้วางใจให้รับ
ตำแหน่ง “ ประธานมูลนิธิ เอเอฟเอส ประเทศไทย” หลายปีมานี้ 
เขาจึงมุ่งมั่นสานต่ออุดมการณ์และพัฒนางานขององค์การแห่งนี้ให้
มั่นคงและเติบโตอย่างต่อเนื่องยั่งยืน จนได้รับรางวัลความเป็นเลิศ
ในคุณภาพจากการโหวตของภาคีสมาชิกทั่วโลกหลายครั้ง ภายใต้
การบริหารองค์การนำโดยคุณสนั่น ส่งผลให้เขาในฐานะประธาน
มูลนิธิได้รับรางวัล AFS President’s Award จาก “AFS โลก”   
ซึ่งตรงกับวาระครบรอบ 48 ปี เอเอฟเอสประเทศไทย ในปี 
พ.ศ.2553  

คุณสนั่น กล่าวในวาระนั้นว่า “ขอน้อมรับรางวัลอันเป็นเกียรติยศ
สูงสุดยิ่งนี้ด้วยความซาบซึ้ง ด้วยความตระหนักดีในความทุ่มเท  
ของทุกฝ่ายในองค์กรของ เอเอฟเอสประเทศไทย เพราะนี่คือ  
ความสำเร็จร่วมกันของพวกเราทุกคน และยังเป็นความสำเร็จ  
ของประเทศไทยอีกด้วย เพราะเราได้แสดงให้โลกได้เห็นแล้วว่า   
คนไทยมีความสามารถไม่แพ้ใคร” 

เชื่อได้ว่ามูลนิธิ เอเอฟเอส ประเทศไทย จะยังคงเป็นองค์กรที่มีส่วน
ส่งเสริมและเปิดโอกาสทางการศึกษาให้เด็กไทยได้ออกไปเห็นโลก
กว้างไปอีกนานเท่านาน ตราบที่บรรดาศิษย์เก่าเอเอฟเอสยังคงร่วม
แรงร่วมใจกันในการพัฒนาองค์กรเฉกเช่นที่ “คุณสนั่น อังอุบลกุล” 
มุ่งมั่นสานต่ออยู่ในขณะนี้ 

 

คณุสนัน่รบัมอบรางวลัคณุภาพยอดเยีย่มจากประธานเอเอฟเอสโลก เมือ่ป ี2553 

ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม AFS World Congress ที่กรุงเทพฯ 
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นักเรียนแลกเปลี่ยนเอเอฟเอส ชาวต่างชาติ แสดง “เซิ้งกระติบ” 
ออกรายการโทรทัศน์ในปี พ.ศ. 2524 แสดงออกถึงการยอมรับ  
และเข้าใจอย่างลึกซึ้งในวัฒนธรรมไทย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
ผ่านประเพณีของแต่ละประเทศ ส่งผลอันยิ่งใหญ่ต่อความเข้าใจ  
ซึ่งกันและกันระหว่างชนชาติ นำมาซึ่งสันติภาพในโลก  
อันเป็นปณิธานของ เอเอฟเอส 

 

 

 

HISTORICAL PHOTO
ภาพเก่าเล่าเรื่อง
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คุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการบริษัท ศรีไทย
ซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) และประธานกรรมการ
มูลนิธิฯ ได้รับรางวัล Outstanding Category of the 
Asia Pacific Entrepreneurship Awards 2014 รางวัล  
ผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก   
จากสถาบัน Enterprise Asia ในฐานะผู้บริหารที่ประสบ
ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ จนสามารถผลักดัน  
ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้มีความโดดเด่นและ  
มีความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นเลิศ รวมทั้งดำเนินนโยบาย
การบริหารงานที่สอดรับกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) 

AFS SOCIETY

คณะกรรมการและที่ปรึกษา ผู้อำนวยการใหญ่ และนักเรียน
เอเอฟเอส ร่วมกันลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช 
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557  
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อัสมา นาคเสวี นักเรียนเก่าเอเอฟเอสประเทศสหรัฐอเมริกา รุ่นที่ 47 ชนะเลิศ  
โครงการ dtac & Telenor Youth Summit 2014 ได้เป็นตัวแทนเยาวชน  
ไปร่วมงานมอบรางวัลโนเบิลสันติภาพ ที่กรุงออสโลว์ ประเทศนอร์เวย์  

นักเรียนไทยจำนวน 8 คน เดินทางเข้าร่วมโครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษ   
ณ ประเทศเดนมาร์ก ประจำปี 2557 (โครงการประเทศเดนมาร์กระยะสั้น   
VSscNH14 - DEN) ระหว่างวันที่ 1 - 30 ตุลาคม 2557 

นักเรียนไทยจำนวน 8 คน เข้าร่วมโครงการเยาวชนแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมไทย - ญี่ปุ่น ประจำปี 2557 ณ ประเทศญี่ปุ่น 
(โครงการระยะสั้น ประเทศญี่ปุ่น IPmxNH14 - JPN)   
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2557 

dtac & Telenor 
Youth Summit 2014
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ฝ่ายคัดเลือกและส่งเสริมอาสาสมัคร จัดกิจกรรม AFS Spirit Strengthening Workshop 2014 สำหรับผู้ประสานงานเอเอฟเอส  
ที่รับตำแหน่งใหม่ และอาสาสมัครใหม่ จำนวน 26 คน จาก 14 เขต เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ เล็งเห็นคุณค่า และเห็นความสำคัญ  
ในการสร้างและรักษาเครือข่ายอาสาสมัคร เมื่อวันที่ 6-8 ตุลาคม 2557 ที่โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก 

ฝ่ายอุปถัมภ์บุคลากร จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ (End of Stay Orientation Camp)   
ให้กับนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยนนานาชาติ 6 เดือน (SMseSH14/SMscSH14 )   
และผู้เข้าร่วมโครงการผู้ช่วยครูสอนภาษาจากประเทศจีน ระยะเวลา 6 เดือน (SMtaSH14) 
เมื่อวันที่ 9 - 10 ตุลาคม 2557 ที่โรงแรม JL Bangkok 

 

End of S
tay  

Orientat
ion   

Camp 

นักเรียนเก่าเอเอฟเอสจำนวน 30 ท่านเข้าร่วม CAMP Returnee 
Workshop 2014  เมื่อวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2557    
ณ ห้องอาเมทิศ   โรงแรมริชมอนด์  สไตลิช คอนเวนชั่น    
ถนนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี  
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อาสาสมัครจำนวน 8 คน เข้าร่วมโครงการ  
พัฒนาอาสาสมัครด้านการสอนภาษาอังกฤษ ประจำปี 2557   
ณ ประเทศนิวซีแลนด์ (VSedNH14 – NZL) ระหว่างวันที่   
11 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2557 

ฝ่ายอุปถัมภ์บุคลากร จัดกิจกรรมปฐมนิเทศให้กับ  
คณะผู้เข้าร่วมโครงการบริการชุมชนระยะเวลา 6 เดือน 
(SMcsNH14) ที่มูลนิธิฯ เมื่อวันที่ 15 - 17 ตุลาคม 2557  

ฝ่ายบริการการศึกษา จัดกิจกรรมค่ายอบรมเตรียม  
ความพร้อมโครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษา  
และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 54 
(พ.ศ. 2558 -2559) กลุ่มภาคพื้นทวีปใต้ (YPscSH15, 
YPchSH15) เมื่อวันที่ 16 - 19 ตุลาคม 2557   
ที่โรงแรมศรีอู่ทองแกรนด์ จังหวัดสุพรรณบุร ี
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ฝ่ายคัดเลือกและส่งเสริมอาสาสมัคร จัด AFS Full Scholarship Returnee Reunion 2014 ประชุมนักเรียนเก่าเอเอฟเอสผู้ได้รับ  
ทุนเต็มจำนวนประจำปี เพื่อให้นักเรียนเก่าได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์  
เพื่อการติดต่อประสานงานในโอกาสต่อไปที่ประชุมได้รายงานการดำเนินกิจกรรมของปีที่ผ่านมา รวมทั้งระดมความคิดในการ  
จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในปีต่อไป เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2557 ที่โรงแรมที เค พาเลซ กรุงเทพฯ 

นักเรียนเก่าที่เพิ่งเดินทางกลับบ้านได้มาพบปะ แลกเปลี่ยนทัศนคติและประสบการณ์ซึ่งกันและกันใน รวมทั้งนำเสนอผลการจัดกิจกรรม  
เอเอฟเอสอาสาบำเพ็ญประโยชน์ที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วใน Kennedy-Lugar AFS-YES 2013 Alumni Conference   
ที่โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 10-11 ตุลาคม 2557 โดยมีวิทยากรรุ่นพี่มาให้ความรู้เรื่อง Digital Story Telling   
และหัวข้ออื่นๆ ที่จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการนำเสนอกิจกรรมในอนาคตให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น 

ฝ่ายอุปถัมภ์บุคลากร จัดค่ายการศึกษาวัฒนธรรมและประเมินผล (Mid-Stay Camp) ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการผู้ช่วยครูสอนภาษา  
จากประเทศเยอรมนี ระยะเวลา 1 ปี (YPivNH14/YPbzNH14/YPtaNH14) และโครงการบริการชุมชนจากประเทศเยอรมนี  
และเม็กซิโก ระยะเวลา 6 เดือน (SMcsNH14) เมื่อวันที่ 27 - 30 ตุลาคม 2557 ที่โรงแรม Golden Beach Cha-Am จังหวัดเพชรบุรี 

AFS Full Scholarship  
Returnee Reunion 

2014 

Kennedy-Lugar 
AFS-YES 2013 Alumni 

Conference  
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เจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร และนักเรียนเก่าเอเอฟเอส ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการกรรมการคัดเลือกผู้รับทุนรัฐบาล
สหรัฐอเมริกา เข้าร่วมโครงการเยาวชนเอเอฟเอส เพื่อการศึกษาและวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 54 
(พ.ศ.2558 - 2559) เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2557 ที่โรงแรมโนโวเทล อิมแพค เมืองทองธานี ทั้งหมดร่วมกันศึกษา 
ทบทวน ปรับปรุงเอกสาร ขั้นตอนและวิธีการต่างๆ ที่ใช้ในการคัดเลือก เพื่อพัฒนาให้การคัดเลือกนักเรียนทุน  
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

ฝ่ายอุปถัมภ์บุคลากร จัดประชุมผู้ประสานงานศูนย์เอเอฟเอสฝ่ายอุปถัมภ์บุคลากรประจำปี 2557   
(Hosting Center Meeting 2014) ที่โรงแรม A-One the Royal Cruise Hotel พัทยา จังหวัดชลบุรี   
เมื่อวันที่ 18-19 ตุลาคม 2557 

ฝ่ายคัดเลือกและส่งเสริมอาสาสมัคร จัดกิจกรรมค่าย  
คัดเลือกเพื่อคัดสรรนักเรียนผู้มีคุณสมบัติและความ
สามารถเหมาะสมเพื่อเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณา  
ผลขั้นสุดท้ายจากประเทศอุปถัมภ์ เพื่อคัดเลือกผู้รับ  
ทนุรฐับาลสหรฐัอเมรกิาเขา้รว่มโครงการเยาวชนเอเอฟเอส 
เพื่อการศึกษาและวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี   
รุ่นที่ 54 (พ.ศ. 2558 - 2559) (YES Selection Camp)   
ที่โรงแรมทีเค พาเลช กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 11 - 12 ตุลาคม 
2557 
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นักเรียนเก่าเอเอฟเอสผู้รับทุนเต็มจำนวน ได้แก่ ทุนรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ทุนสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำ
ประเทศไทย และทุนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จัด “โครงการ AFS รวมใจนำเด็กไทยสู่อาเซียน”   
เสริมทักษะการเรียนรู้แบบบูรณาการ ความรู้ทางภาษาอังกฤษ และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนเบื้องต้น
ให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ที่ศูนย์สร้างโอกาสเด็กเล็ก ชุมนุมบ้านปูน กรุงเทพมหานคร   
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2557  

อาสาสมัครจำนวน 8 คน เข้าร่วมโครงการอาสาสมัครศึกษา  
ดูงานและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ประจำปี 2557 ณ ประเทศ
สาธารณรัฐฮังการี ระหว่างวันที่ 15 - 31 ตุลาคม 2557 

 

อาสาสมัครจำนวน 8 คน เข้าร่วมโครงการอาสาสมัครศึกษา  
ดูงานและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ประจำปี 2557 ณ ประเทศ  
สาธารณรัฐลัทเวีย ระหว่างวันที่ 14 - 27 ตุลาคม 2557 
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