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จดหมายขาวสมาคมศูนยวิชาการไทย-ออสเตรเลีย

กิจกรรมในรอบป

สาสนจากนายกสมาคมฯ
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2548 คณะกรรมการสมาคมฯ ชุดที่ 11 ไดจัดการประชุมใหญสามัญ
ประจําป พ.ศ. 2548 และไดมีการเลือกคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดที่ 12 เขามาบริหาร
สมาคมฯ ตอไป ดังรายชื่อที่ปรากฏอยูในจดหมายขาวฉบับนี้
คณะกรรมการฯ ที่ไดรับเลือกเขามาในครั้งนี้ มีจํานวน 11 คน สวนใหญจะเปนกรรมการใน
คณะกรรมการฯ ชุดเดิม คณะกรรมการทุกทานมีความตั้งใจที่จะดําเนินงานของสมาคมฯ ตอไป ใน
2 ปขา งหนาใหเปนประโยชนตอสมาชิกทุกทาน และหวังวาจะไดรับการตอบสนองจากสมาชิก
ดวยการมารวมกิจกรรมของสมาคมฯ กันมากๆ
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2548 คณะกรรมการฯ ชุดใหมไดประชุมประจําเดือนครั้งแรก และได
พิจารณาแนวทางในการจัดทํากิจกรรมตางๆ ดังนี้
1. การบรรยายทางวิชาการ สมาคมฯ จะประสานงานกับ Australian Education
International สถานทูตออสเตรเลีย เพื่อเชิญวิทยากรที่มปี ระสบการณในเรื่องซึ่งเปนที่สนใจ
โดยทั่วไปมาบรรยายตามระยะเวลาที่เหมาะสม
2. ทัศนศึกษาใน 1 วัน สมาคมฯ จะพิจารณาจัดทุกๆ 3 เดือน
3. สัมมนาและการอบรมเชิงปฏิบัติ สมาคมฯ จะพิจารณาหัวขอการสัมมนาที่เปน
ประโยชน และใหความรูในเชิงปฏิบัติดวย โดยไดพิจารณาจัดการสัมมนาในเบือ้ งตนดังนี้ :-

สมาคมฯรวมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือและ
Australian Education International จัด workshop เรื่อง
Digital Learning Depository Development in Higher
Education โดยมีวิทยากรจากมหาวิทยาลัย Monash

3.1 วันที่ 27-29 ตุลาคม 2548 สมาคมฯ รวมกับสํานักคอมพิวเตอรของมหา วิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ ไดจัดการสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติ การเรื่อง กรอบแนวคิดและการพัฒนา
สํานักงานเสมือน (Virtual Office) โดยใช Software จัดการเนื้อหาแบบ Open Source
PostNuke
3.2 วันเสารที่ 19 พฤศจิกายน 2548 สมาคมฯ เชิญชวนสมาชิกและผูที่สนใจเขาฟงการ
สัมมนาเรื่อง การดูแลสุขภาพของหัวใจ โดยคณะแพทยโรงพยาบาลปยะเวท
3.3 สมาคมฯ จะพิจารณาจัดการอบรมเรื่อง การบริหารความเสี่ยงขององคกร ซึ่งจะมี
ภาคปฏิบัติดวย ประมาณเดือนมีนาคม 2549 โดยผูเชี่ยวชาญจากประเทศออสเตรเลีย
4. จดหมายขาวสมาคมฯ สมาคมฯ จะจัดทําในเดือนมกราคม และกรกฎาคมของป
5. กิจกรรมอื่นๆ
5.1 สมาคมจะจัด การอบรมการใชภาษาอังกฤษโดยผสมผสานการทองเที่ยวและ
การเรียนรูว ัฒนธรรมของออสเตรเลีย สําหรับเด็กนักเรียน ชวงอายุประมาณ 15-20 ป โดยจะ
เดินทางไปเขาคายทีอ่ อสเตรเลียเปนเวลา 3 อาทิตย และอยูใ นความดูแลของคณะผูเชี่ยวชาญ
ตลอดเวลาในเดือนเมษายน 2549

สมาคมฯจัดทัศนศึกษาใหแกสมาชิกเพื่อไดเยี่ยมสถาบันที่เคยศึกษา
ใน Sydney, Canberra และ Newcastle

5.2 จากประสบการณในการจัดทําเว็บไซตของสมาคมฯ สมาคมฯ จะพิจารณาใหบริการ
ปรึกษาและ/หรือพัฒนาเว็บไซตใหกับองคกร หรือสมาคมอื่น ซึง่ ขณะนี้ สมาคมวิทยาศาสตรแหง
ประเทศไทยฯ และสมาคมวิจัยสถาบันเพือ่ พัฒนาอุดมศึกษา ไดแจงความประสงคมายังสมาคมฯ
แลว
ทายนี้ ในนามของสมาคมฯ ผมขอเรียนวาสมาชิกฯ ทุกทานมีบทบาทที่จะนําเสนอและให
ขอคิดเห็นตอคณะกรรมการบริหารสมาคมฯไดเสมอ เพื่อใหการดําเนินงานของสมาคมฯสอดคลอง
กับความตองการของสมาชิกดวยเชนกัน ในขณะเดียวกันก็จะไดเปนแนวทางในการพัฒนาการ
ทํางานของสมาคมฯ ใหมปี ระสิทธิภาพและเปนประโยชนตอสมาชิกมากยิ่งขึ้น
อนึ่ง ในศุภวาระดิถีขึ้นปใหม พ.ศ. 2549 นี้ คณะกรรมการสมาคมฯ ทุกทานขออํานวยพรให
สมาชิกทุกทานและครอบครัว จงประสบความสุข ความเจริญ สมประสงคในสิ่งอันพึงปรารถนา
ทุกประการ

การอบรมปฏิบัติการ เรื่อง กรอบแนวคิดในการสรางเว็บไซต
สมาคมดวย PostNuke: กรณีตัวอยางของเว็บสมาคมศูนย
วิชาการไทย-ออสเตรเลีย
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• คณะกรรมการบริหาร
• กรอบแนวคิดและการพัฒนาสํานักงานเสมือน
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• อยูอยางไรใหหางไกลเบาหวาน
• ฟอรมชําระคาบํารุงสมาคม / ขอมูลสมาชิก
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คณะกรรมการบริหาร
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ดวยความกาวหนาของอินเทอรเน็ตและเว็บเทคโนโลยี
ทําใหทุกสถานที่สามารถจะเปนที่ทํางานได และการทํางาน
สามารถที่จะเกิดขึ้นไดตลอดเวลา หากสามารถเขาถึงขอมูล/
สารสนเทศและกระบวนการทํ า งานได ผ า นเครื อ ข า ย
อินเทอรเน็ต ซึ่งก็คือหลักการของสํานักงานเสมือน (Virtual
Office) นั่นเอง
สํานักงานเสมือนเปนแนวคิดใหมที่สนับสนุนการทํางาน
ของกลุมคนที่อยูตางที่กันแตมาทํางานรวมกัน เชน งานของ
สมาคมหรื อ เครื อ ข า ยต า ง
ๆ ที่ ผู ป ฏิ บั ติ ง านมั ก เป น
อาสาสมัครมาจากที่ตาง ๆ การพัฒนาสํานักงานเสมือน
ไมใชสิ่งที่งายแตก็ไมยากเกินไป การพัฒนาตองอาศัยผูที่
เขาใจฟง ก ชัน การทํางานของสํ านัก งานและเขาใจในการ
เลือกและประยุกตใชเทคโนโลยี
ในการดํ า เนิ น งานต อ งมี ก ารวางกรอบแนวคิ ด ของ
สํานักงานเสมือนที่ตองการ จากนั้นจึงเลือกใชเทคโนโลยี
และประยุ ก ต ใ ช ใ ห เ หมาะสม ซึ่ ง ในป จ จุ บั น มี เ ครื่ อ งมื อ /
ซอฟต แ วร ก ารจั ด การเนื้ อ หาแบบโอเพนซอร ส (Open
source content management tools) ใหเลือกใชมากมาย
(http://www.cmsmatrix.org/,
http://www.cmsthailand.com/) โดยผูใชตองศึกษา ทดลอง
และหากฟง กชันการทํ างานที่ตองการไมมี ก็จะต องเขี ย น
ขึ้นมาใหม
บทความนี้นําเสนอผลการดําเนินงาน กรอบแนวคิดและ
การพัฒนาสํานักงานเสมือน (Virtual Office) เพื่อการใชงาน
ผานเว็บของสมาคมศูนยวิชาการไทย-ออสเตรเลี ยโดยใช
ซอฟตแวรจัดการเนื้อหาแบบโอเพนซอรส PostNuke

กรอบแนวคิดในการพัฒนา
จากการวิ เคราะห ฟ งก ชั นการทํ างานของผู ใช แต ละคน
(Actors) วาจะสามารถใชระบบทําอะไรไดบาง (Use Case)
สรุปไดวา จะมีผูใชทั้งหมด 7 กลุม ไดแก 1) ผูใชทั่วไป
(General User), 2) สมาชิก (Member), 3) กรรมการ
(Committee), 4) เลขาธิการ (Secretariat), 5) ประชาสัมพันธ
(Public Relation), 6) นายทะเบียน (Registrar), และ
7) ผูดูแลระบบ (Administrator)
เมนูหลักในการทํางานไดแก หนาหลัก (HOME), เกี่ยวกับ
สมาคม (ABOUT US), สมัครสมาชิก (REGISTER), ปฏิทิน
กิจกรรม (CALENDAR), จดหมายข าว (NEWSLETTER),
กิจกรรมที่ผานมาแลว (EVENTS), ติดตอสมาคม (CONTACT
US), และประกาศขาวสารตาง ๆ (ANNOUNCEMENT)
สมาชิ ก ในแต ล ะกลุ ม สามารถจะใช ร ะบบในการ
ดําเนินการตอไปนี้
1. ผูใชทั่วไป (General User): สามารถที่จะ ดูขอมูล
ขาวสารทั่วๆ ไปของสมาคมไดแก ABOUT US, CALENDAR, NEWSLETTER, EVENTS, ANNOUNCEMENT,
และติดตอสมาคม (CONTACT US) ซึ่งระบบจะสง e-mail

สุณี รักษาเกียรติศักดิ์



ไปใหกับนายทะเบียน, หรือสมัครเปนสมาชิกของสมาคม
(REGISTER) โดยระบบจะแจงทาง e-mail ไปใหนาย
ทะเบียนเชนกันเมื่อมีผูสมัครเปนสมาชิกใหม
2. สมาชิก (Member): สามารถจะดําเนินการไดทุกอยาง
เหมือนผูใชทั่วไป โดยมีฟงกชันเพิ่มคือ การแกไขขอมูลของ
ตนเอง (Edit Profile) และการคนหาขอมูลของสมาชิกตาม
ขอบเขตที่ระบบกําหนด (Search Member Info)
3. กรรมการ (Committee): สามารถดําเนินการไดทุก
อยางเหมือนสมาชิก โดยมีฟงกชันเพิ่มคือ การดูเอกสาร
ตางๆ ของสมาคม (View Document) เชน รายงานการ
ประชุม
4. เลขาธิการ (Secretariat): สามารถดําเนินการไดทุก
อยางเหมือนกรรมการ โดยมีฟงกชันเพิ่มคือ การกําหนด
ปฏิทินกิจกรรม (Set CALENDAR) และการนําเอกสาร
สมาคมขึ้นเว็บ (Upload Document)
5. ประชาสัมพันธ (Public Relation): สามารถ
ดําเนินการไดทุกอยางเหมือนกรรมการ โดยมีฟงกชันเพิ่มคือ
การประกาศขาวสาร (Add ANNOUNCEMENT) การ
รายงานกิจกรรมที่ผานมาแลว (Add EVENTS) และการนํา
จดหมายขาวขึ้นเว็บ (Upload NEWSLETTER) ซึ่งกิจกรรม
ทั้ง 3 นี้ระบบจะสง e-mail ไปใหสมาชิกทราบ
6. นายทะเบียน (Registrar):สามารถดําเนินการไดทุก
อยางเหมือนกรรมการ โดยมีฟงกชันเพิ่มคือ การอนุมัติ
สมาชิกใหม (Approve new member) การแกไขขอมูล
สมาชิก (Edit member profile) การพิมพปายชื่อและที่อยู
สําหรับสงขาวทางไปรษณีย (Print Label for mailing) และ
การพิมพรายงานขอมูลสมาชิก (Print member report)
7. ผูดูแลระบบ (Administrator): สามารถดําเนินการได
ทุกฟงกชัน

การพัฒนาสํานักงานเสมือน
ไดคัดเลือกซอฟตแวรแบบโอเพนซอรสที่เปนที่รูจักใชงาน
กันมา 4 ตัว ไดแก Plone, ZMS, PostNuke, และ
OpenCMS จากการทดสอบการใชงานพบวาไมมีระบบใด
ที่สามารถรองรับการทํางานของฟงกชันที่ตองการไดครบ
จําเปนตองมีการเขียนโมดูลเพิ่ม ระบบ Plone และ ZMS
พัฒนาอยูบนระบบ Zope ซึ่งมีฐานขอมูลของตนเองและ
พัฒนาดวยภาษา Python, สวนระบบ OpenCMS เปน
ระบบแบบ Object Oriented พัฒนาดวยภาษา JAVA,
ระบบ PostNuke พัฒนาดวยภาษา PHP บนฐานขอมูล
MySQL ซึ่งเปนที่รูจักและใชกันอยางแพรหลาย ดังนั้นจึง
เลือกใชระบบ PostNuke ในการพัฒนา 

สามารถดูสาํ นักงานเสมือนของ
สมาคมฯ ไดที่ http://www.tatsc.or.th

อยูอยางไรใหหางไกลเบาหวาน
รองศาสตราจารยบุญทิพย สิริธรังศรี
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เมื่อพูดถึงเบาหวานเชื่อวานอยคนนักที่จะไมรูจัก แตการที่รูจักดีแลว หาก
ไมปฏิบัติก็ไรผล ทานที่รูจักและยังหางไกลอยู เรามาคุยกันวาอยูอยางไร
ถึงจะหางไกลเบาหวาน แตหากเปนแลวเราก็มีวิธีการที่จะดูแลตนเองใหมี
ความสุขได
เบาหวาน เปนโรคที่เกิดจากการบกพรองในการทําหนาที่ของฮอรโมน
อินซูลิน ซึ่งอินซูลินนี้มีหนาที่ในการนําน้ําตาลในกระแสเลือดไปใชในการ
เผาผลาญใหรางกายเกิดพลังงาน ความบกพรองของอินซูลินที่พบ ไดแก
การไมมีอินซูลิน การมีนอย การมีเพียงพอหรือมีมากแตทําหนาที่ไมดีจึง
สงผลใหระดับน้ําตาลในเลือดสูง และขับออกทางไตกับปสสาวะ เราจึง
เรียกวาโรคนี้วา เบาหวาน
เบาหวานแบงไดเปน 2 ประเภท
ประเภทแรก
เปนเบาหวานในเด็กหรือเบาหวานที่ตองพึ่งอินซูลิน
(Diabetic type I) พวกนี้พบไดในเด็ก เกิดจากการไมมีอินซูลิน หรือมีนอย
จึงตองใหอินซูลินกันตลอดไป และตองใหโดยการฉีด กลุมนี้มีความสัมพันธ
กับพันธุกรรมหรืออาจเกิดจากความผิดปกติของตับออนซึ่งทําหนาที่ในการ
ผลิตอินซูลิน เมื่อตับออนผิดปกติจึงทําใหรางกายขาดอินซูลินได
ประเภทที่สอง เปนเบาหวานในผูใหญ (Diabetic Type II) เปนเบาหวานที่
มักพบในผูที่มีอายุเกิน 40 ป กลุมนี้สวนใหญมักพบวามีอินซูลินอยู
เพียงพอ แตทําหนาที่บกพรอง โดยมีปจจัยสงเสริม ไดแก ความอวน ซึ่งมี
ผลมาจากการชอบรับประทานอาหารหวาน
และมีไขมันสูงซึ่งไขมันใน
รางกายจะทําใหการทํางานของอินซูลินบกพรอง การออกกําลังกายนอย

หรือไมออก ก็สงผลใหเกิดความอวน นอกจากนั้นความเครียดทั้งรางกาย
และจิตใจที่มากและสะสมนานยังเปนปจจัยทําใหเกิดเบาหวานหรือทําใหผู
เปนเบาหวานมีอาการรุนแรงได
เบาหวานยังอาจพบในหญิงระหวาง
ตั้งครรภเนื่องจากระดับฮอรโมนเปลี่ยนแปลงทําใหระดับน้ําตาลในเลือด
สูงขึ้น โดยทั่วไปหลังคลอดอาการมักหายไป เปนตน
อาการที่พบ ไดแก การออนเพลีย จากการที่รางกายไมสามารถนํา
น้ําตาลไปใชเปนพลังงานได มีอาการปสสาวะบอยเนื่องจากความเขมเขม
ในเลือดสูงจากภาวะน้ําตาลสูง เมื่อปสสาวะบอยก็ทําใหกระหายน้ําบอย
และมีอาการกินจุในระยะแรกแตกลับผอมลงเรื่อยๆ
บางคนอาจสังเกตพบวาถายปสสาวะแลวมีมดมาตอม
นี้หมายถึงวามี
น้ําตาลสูงมากกวาปกติแลว โดยทั่วไปจะสูงเกิน 160 mg% คาปกติไมควร
เกิน 110 mg% หากเกิน 115 mg% ใหทําการตรวจซ้ําเพราะถือวาเปน
กลุมเสี่ยง
บางคนอาจเปนเบาหวานโดยไมรูตัวแตสังเกตวาเปนแผลแลวหายชา
โดยเฉพาะการเปนแผลที่เทา อาจถึงขั้นตองตัดขาหากรักษาชาหรือไมถูกตอง
การเปนเชนนี้เนื่องจากการไหลเวียนของเลือดลดลง การนําออกซิเจนไปหลอ
เลี้ยงเซลลก็ลดลงโดยเฉพาะสวนปลายจึงทําใหแผลหายชา นอกจากนั้นบาง
คนที่เปนเบาหวานมาแลวไมรู จนเกิดการเสื่อมของประสาทสวนปลายทําให
เกิดอาการชาจนเกิดการบาดเจ็บแลวไมรูตัว เปนตน
(อานตอหนา 4)
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อยูอยางไรใหหางไกลเบาหวาน...(ตอ)
การปองกันใหหางไกลเบาหวาน หรือลดความรุนแรงเมื่อเปนเบาหวาน
การควบคุมอาหารหวาน เปนประการแรกที่ทุกคนพึงตระหนัก โดยเฉพาะผูมีอายุเกิน 40 ป จากรายงานการวิจัยหลายฉบับพบวา ผูเปนเบาหวานมักจะเปน
ผูที่ชอบเครื่องดื่มหวาน หรือน้ําอัดลม รับประทานขนมหวาน และอาหารที่มีรสหวาน โดยเฉพาะขนมและอาหารหวานที่ใสกะทิ จะทําใหมีทั้งความหวานและ
ความมัน การหลีกเลี่ยงอาหารหวาน อาหารที่มีไขมันสูง เชน หมูสามชั้น กะทิ ดังกลาวจึงเปนการดี การรับประทานเนื้อสัตวจากปลาจะเหมาะสมกวา หาก
จําเปนตองทานเนือ้ หมู ไก ก็ควรเลือกเฉพาะเนื้อโดยหลีกเลี่ยงไขมันหรือหนังสัตว แกงควรเปนแกงสมแกงที่ไมตองใสกะทิ ควรรับประทานผักหลายประเภท
และทานทุกมื้อซึ่งจะชวยลดการดูดซึมน้ําตาลได
การออกกําลังกาย เปนสิ่งที่ควรทําควบคูกับการควบคุมอาหาร ซึ่งการออกกําลังกายนอกจากจะทําใหรางการแข็งแรง ผอนคลายความเครียด สรางภูมิ
ตานทานดีแลว ยังมีฤทธิ์คลายอินซูลิน คือ ชวยนําน้ําตาลในเลือดไปใชในการเผาผลาญ การออกกําลังกายจึงเปนทั้งการปองกันและการบําบัดรักษาเบาหวาน
การออกกําลังกายมีหลายประเภท สามารถเลือกตามจริตของแตละคน เชน การเดินเร็ว การวิ่ง การขี่จักรยาน การวายน้ํา การเตนแอโรบิค การรํากระบอง
การรํามวยจีน เปนตน มีคําถามเสมอวาการทํางานที่ใชแรงกายก็เพียงพอแลว แตความเปนจริงยังอาจไมพอ เพราะการออกกําลังกายที่ถูกตองควรออกทุก
สวนของรางกายและเมื่อรางกายเคลือ่ นไหว จิตควรนิ่ง จะทําใหเรามีความสุขขณะออกกําลังกาย การออกกําลังกายที่ถูกควรออกตอเนื่องวันละครั้งหรืออยาง
นอยวันเวนวัน ครั้งละ 20-30 นาที หรือใหเหงื่อออกซึมๆ ซึ่งเปนการบริหารกลามเนื้อหัวใจดวย แตหากหาโอกาสออกกําลังกายตอเนื่องไมได การออกสะสม
ครั้ง 10 นาที จนครบ 30 นาทีก็เริ่มเปนที่นิยมและไดผล ดีกวาไมออกกําลังกายเลย
คลายเครียด การดําเนินชีวิตในสังคมแนนอนตองมีภาวะเครียด เราจะอยูอยางไรใหมีความเครียดนอยที่สุด หรือสามารถจัดการกับความเครียดได จนไมเกิด
โรคจากความเครียด สิ่งที่อยากแนะนําคือ การมีเวลาไดพักใจ การฝกจิตทําสมาธิ จะชวยสรางภูมิตานทานตอความเครียด การผอนคลายความเครียด เชน การ
มีงานอดิเรก ที่ชวยใหเกิดความเพลินเพลินทางใจ การมีใครสักคนหรือหลายคนที่จะไดรับรูหรือรับฟงยามเรามีความเครียด ก็เปนสิ่งสําคัญ เชนเดียวกันหาก
เราตองเปนผูรับฟงความทุกขหรือความเครียดของผูอื่น ขอใหคิดวา นั่นคือความสุขที่เราไดรับจากการผอนความทุกขใหผูอื่น และที่สําคัญการฝกคิดทางบวก
ใหกับตนเอง การใหกําลังใจตนเอง การพอใจกับสิ่งที่ตนมี ก็คือวิถีทางขจัดความเครียดได เปนตน
โดยสรุป หากทานยังควบคุมอาหารไมดี ขาดการออกกําลังกายตอเนื่อง หรือมีความเครียดสะสม สิ่งที่ตามมา คือ ความเจ็บปวยหลายโรค
รวมทั้ง โรคเบาหวาน ดังนั้น หากทานอวนลงพุง เพื่อเปนการตรวจสอบความเสี่ยงในการเปนเบาหวานแบบงายๆ ขอใหนําสายวัดมาวัดรอบเอวบริเวณระดับ
สะดือ หากเปนเพศชายวัดได เกิน 90 เซนติเมตร หรือเกิน 80 เซนติเมตรในเพศหญิง แสดงวาทานอยูในกลุมเสี่ยงตอการเปนโรคเบาหวานแลว ควรไปเจาะ
เลือดตรวจดูปริมาณน้ําตาล และรีบลดน้ําหนักตามแนวทางที่แนะนํา หากทานยังละเลยทีจ่ ะดูแลตนเอง ทานอาจจะเปนคนหนึ่งที่มาเพิ่มสถิติของการเกิด
โรคเบาหวานซึ่งปจจุบันในเมืองไทยมียอดสูงมากกวา หนึ่งลานคน จากประชากร หกสิบสี่ลานคน อยากกระซิบวา ปองกันเบาหวานวันนี้ดีกวาไมมีวันหนาให
ปองกัน หากเปนผูที่เปนเบาหวานแลวขอเปนกําลังใจ ใหควบคุมอาการวันนี้เพื่อความสุขในวันพรุงนี้และตลอดไป
สมาคมศูนยวิชาการไทย – ออสเตรเลีย (Thai – Australian Technological Services Centre – TATSC) ไดจัดตั้งขึ้นใน พ.ศ.2523 โดยมีวัตถุประสงค :
• สนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี ภาษาและวัฒนธรรม
• เปนศูนยกลางเนนความเปนหนึ่งเดียวกันของกลุมสมาชิก เพื่อความเปนเลิศทางวิชาการ
• เผยแพรผลงานของสมาคมและเพื่อใหเกิดความตอเนื่องของกิจกรรมของสมาคม
สมาชิกสามัญ ไดแก บุคคลที่เคยไปฝกงาน ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศออสเตรเลียโดยไดรับวุฒิบัตรจากสถาบันนั้น หรือเปนสมาชิก
วิสามัญติดตอกันครบ 3 ปแลว และไดยื่นความจํานงขอสมัครเขาเปนสมาชิกสามัญและคณะกรรมการบริหารมีมติอนุมัติ
สมาชิกวิสามัญ ไดแก บุคคลนอกเหนือจากที่กลาวขางตน ที่ไดยื่นความจํานงขอสมัครเปนสมาชิกวิสามัญและคณะกรรมการบริหารมีมติอนุมัติ
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