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โครงการประชุมทางวิชาการ
เรื่อง “แนวทางสูการเขาถึงผูสูงวัยที่ยังเขาไมถึงคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต”
ICT for All Symposium on “Reach The Unreached And Bridge
The Digital Divide for Elderly People”
วันเสารที่ 24 ตุลาคม 2552 เวลา 12.30 -17.00 น.
สถานที่ ณ หองบรรยาย 1 หนวยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ กรุงเทพมหานคร
เลขที่ 979/42-46 อาคาร SM Tower ชั้น 19 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
................................
1. หลักการและเหตุผล
โครงสร า งประชากรของประเทศไทย ได ก า วเข า สู สั ง คมสู ง อายุ เ ช น เดี ย วกั บ ประเทศต า งๆ
ทั่วโลก ประชากรผูสูงอายุไทยเพิ่มในอัตราที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ที่ผานมา ผูสูงอายุไทยเพิ่มจากรอยละ 5.0 ใน
ป พ.ศ.2493 เปนรอยละ 10.1 ในป พ.ศ.2543 เปนการเพิ่มขึ้นถึง 2 เทา ในป พ.ศ. 2552 กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (พม.) ระบุวาประชากรไทย 63.4 ลานคนเปนประชากรสูงอายุ
ประมาณ 7.2 ลานคน หรือรอยละ 11.3 ของประชากรทั้งประเทศ และประมาณการณวาในพ.ศ. 2558
จะมีสัดสวนผูสูงอายุรอยละ 15.6 พ.ศ. 2568 มีรอยละ 21.5 และ พ.ศ. 2576 มีรอยละ 25
ในหลายประเทศที่ ก า วสู หรื อ กํา ลั ง ก า วเขา สู สั ง คมผู สู ง อายุ ได ว างนโยบายสํา คั ญ เพื่ อ ดู แ ล
ผูสูงอายุ รวมทั้งการสงเสริมการใหบริการดานการเรียนรูสําหรับผูสูงอายุ เพื่อใหผูสูงอายุใชชีวิตไดอยาง
มีคุ ณภาพ ใชเ วลาว างให เ กิ ดประโยชน อั นมี สวนลดโรคสมองเสื่อ มและภาวะโรคซึม เศรา ตัวอยา ง
มาตรการและโครงการสําหรับผูสูงอายุในตางประเทศที่นาสนใจ ไดแก จัดการศึกษาพัฒนาศักยภาพ
ผูสูงอายุ เพื่อใหผูสูงอายุไดใชศักยภาพของตัวเองอยางเต็มที่ไปกับการเรียนรูตลอดชีวิต ทั้งเปนการลด
อาการซึมเศราและโรคที่เกี่ยวกับสมอง เชน อัลไซเมอร เปนตน ในตางประเทศจึงมีนโยบายและโครงการ
ดานการศึกษาแกผูสูงอายุ อาทิ ประเทศเกาหลีใต กระทรวงสารสนเทศและการสื่อสารของเกาหลีใต
(Ministry of Information and Communication: MIC) จัดโครงการการศึกษาไอซีทีเพื่อผูสูงอายุ (ICT
Education for the Elderly) โดยรวมกับสถาบันสงเสริมการใชไอซีทีของเกาหลี (Korea Agency for
Digital Opportunity and Promotion: KADO) และขอความรวมมือจากทุกภาคสวน ทั้งภาครัฐและ
เอกชน วิทยาลัย ศูนยสวัสดิการสังคม และศูนยสวัสดิการผูที่อยูในวัยเกษียณ เพื่ออบรมทักษะ ICT แก
ผูสูงอายุที่มีอายุ 65 ปขึ้นไป เปนเวลา 20-30 ชั่วโมง (ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์,2551)
United Nations Development Program (UNDP) ไดกําหนดใหการเขาถึงความรูและการศึกษา
ของประชากร เปนสวนหนึ่งของดัชนีชี้วัดการพัฒนามนุษย (Human Development Index) ของประเทศ
ตา งๆ ทั่ ว โลก ซึ่ง การเกิด ขึ้ น ของเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อ สารโดยเฉพาะเว็บ ไซต ได ทํ าให
พรมแดนในการเขาถึงความรูและการศึกษาหายไป การสงเสริมใหประชากรเขาถึงความรูและการศึกษา
จึ ง เป น หนึ่ ง ในความจํ า เป น ของภาครั ฐ ที่ จ ะต อ งดํ า เนิ น การ ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ หลั ก การ Information
Literacy ที่องคการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (UNESCO) (2008, Towards
Information Literacy Indicators: Conceptual Framework Paper) ไดนิยามวาเปนความสามารถของ
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ปจเจกชนในการ (1) ตระหนักรูถึงความตองการสารสนเทศของตนเอง (2) รูถึงวิธีการในการสืบคนเพื่อ
หาขอมูล/สารสนเทศที่ตองการ รวมถึงตองสามารถประเมินคุณภาพของสารสนเทศที่สามารถหามาได
(3) รูจักวิธีการจัดเก็บและเรียกขอมูล/สารสนเทศมาใชเมื่อตองการ (4) สามารถใชขอมูล/สารสนเทศอยาง
มีประสิทธิผลและมีจริยธรรม (5) สามารถประยุกตใชสารสนเทศเพื่อสรางและสื่อสารความรู
สําหรับประเทศไทย รัฐบาลไดเห็นชอบแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่
2 ของประเทศไทย (พ.ศ.2552-2556) โดยกําหนดหนึ่งในยุทธศาสตรหลักของแผนแมบทดังกลาว คือ
การพัฒนากําลังคนดาน ICT
และบุคคลทั่วไปใหมีความสามารถในการสรางสรรค ผลิต และใช
สารสนเทศอยางมีวิจารณญาณและรูเทาทัน ภายใตมาตรการพัฒนาการเรียนรู ICT แกผูดอยโอกาส
ผูพิการ และผูสูงอายุ สรางความรวมมือกับสภาผูสูงอายุฯ ซึ่งมีสาขาอยูทั่วประเทศ ในการจัดทําหลักสูตร
และจัดอบรมความรู ดาน ICT
แกผูสูงอายุที่สนใจโดยอาจใชสถานที่ของมหาวิทยาลัยและ/หรือ
สถาบันการศึกษาที่กระจายอยูทั่วประเทศ
แต อ ย า งไรก็ ต าม จากรายงานสํ า รวจการมี ก ารใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารใน
ครั ว เรื อ น พ.ศ. 2551 ของสํ า นั ก งานสถิ ติ แ ห ง ชาติ พบว า ประชากรกลุ ม อายุ 50 ป ขึ้ น ไป มี ก ารใช
คอมพิวเตอรเพียงรอยละ 5 สวนที่ใชอินเทอรเน็ตเพียงรอยละ 3.4 จากประชากรทั้งหมด 60,345,271 คน
โดยแยกเปนกลุมอายุ 50-59 ป (จํานวน 7,313,843 คน) มีผูใชคอมพิวเตอร 626,246 คน (คิดเปนรอย
ละ 8.6) มี ผู ใ ช อิ น เทอร เ น็ ต 438,041 คน (คิ ด เปน ร อ ยละ 6.0) ส ว นกลุ ม อายุ 60 ป ขึ้ น ไป (จํ า นวน
7,244,133 คน) มีผูใชคอมพิวเตอร 106,972 คน (คิดเปนรอยละ 1.5) มีผูใชอินเทอรเน็ต 60,283 คน
(คิดเปนรอยละ 0.8) แสดงใหเห็นวายังมีประชากรกลุมผูสูงวัยจํานวนมากที่ควรไดรับโอกาสในการเขาถึง
และใชประโยชนจากคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตเพื่อเปดโลกการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น
ดังนั้น เพื่อรวมเปนสวนหนึ่งในการขับเคลื่อนทางวิชาการและแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ
จากนักวิชาการผูเชี่ยวชาญ และกลุมผูสูงวัยโดยตรง อันจะนําไปสูการจัดทํานโยบายสาธารณะเพื่อลด
ความเหลื่อมล้ําทางเทคโนโลยี สารสนเทศและความรูในกลุมผูสูงวัย เพื่อยกระดับ Information Literacy
และยกระดับคุณภาพชีวิตของผูสูงวัยใหเพิ่มสูงขึ้น ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความ
เทาเทียมกัน (Information and Communication Technology for All Club) จึงไดจัดประชุมทางวิชาการ
เรื่อง “แนวทางสูการเขาถึงผูสูงวัยที่ยังเขาไมถึงคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต | ICT for All Symposium
on “Reach The Unreached And Bridge The Digital Divide for Elderly People” ขึ้น
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระผูทรงเปนแรงบันดาลใจในการใช
คอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงวัย
2.2 เพื่อขับเคลื่อนทางวิชาการและแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณจากนักวิชาการผูเชี่ยวชาญ
และกลุมผูสูงวัย ในการลดความเหลื่อมล้ําทางเทคโนโลยี สารสนเทศและความรูในกลุมผูสูงวัย
2.3 เพื่อใหสังคมตระหนักถึงการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนเครื่องมือในการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของผูสูงวัยในสังคมใหเพิ่มสูงขึ้น
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2.4 เพื่อแสวงหาความรวมมือทางวิชาการระหวางหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน
และองคกรระหวางประเทศ เพื่อรวมกันขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในการลดปญหาความเหลื่อมล้ําทาง
เทคโนโลยี สารสนเทศและความรู
3. เปาหมาย
3.1 มีผูสูงวัย (อายุ 50 ปขึ้นไป) และนักวิชาการ เขารวมการสัมมนา ไมนอยกวา 45 คน
3.2
มีการสรุปความเห็นของการประชุมในรูปบทความทางวิชาการ เพื่อตีพิมพเผยแพรใน
วารสารทางวิชาการ หนังสือพิมพ ทางเว็บไซต ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3.3 มีการสรุปความเห็นของการสัมมนาฯ เสนอตอหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อนําไปสูการกําหนด
นโยบายสาธารณะดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ ในหนวยงานตอไปนี้
เปนอยางนอย (1) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(2) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
(3) กระทรวงสาธารณะสุข
(4) กระทรวงศึกษาธิการ
(5) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
(6) คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวน สตรี ผูสูงอายุ คนพิการและ
ผูดอยโอกาส วุฒิสภา
(7) คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุและผูพิการ สภาผูแทนราษฎร
(8) องคการรัฐมนตรีศึกษาแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Southeast Asian Ministers of
Education Organization: SEAMEO)
(9) องคการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (UNESCO)
4. รูปแบบการสัมมนา
4.1 การบรรยายทางวิชาการโดยนักวิชาการผูทรงคุณวุฒิ
(1) ศาสตราจารย ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน นายกนายกสมาคมคอมพิวเตอรแหง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ และผูซึ่งไดรับการยกยองวาเปน “บิดาอินเทอรเน็ตไทย” (Father of
the Internet in Thailand)
(2) ผูแทนจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4.2 การนําเสนอบทความทางวิชาการ (Paper) ของนักวิชาการ
4.3 การอภิปราย แลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ “แนวทางสูการแกไขปญหาความเหลื่อมล้ํา
ทางเทคโนโลยี สารสนเทศและความรูในประชากรผูสูงวัย และการขอเสนอแนะในการจัดทํานโยบาย
สาธารณะดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต การเรียนรูของผูสูงอายุดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ”
5. การดําเนินงาน
ลําดับที่
1
2

กิจกรรม
จัดทําโครงการ
เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนในการจัดประชุม

ระเวลาดําเนินการ (2552)
ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
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ลําดับที่
3
4
5
6

กิจกรรม

ระเวลาดําเนินการ (2552)
ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

รับลงทะเบียนผูสนใจเขารวมประชุม
จัดประชุม (24 ตุลาคม 2552)
สรุปผลการประชุมจัดทําขาว/บทความ เผยแพรผานสื่อตางๆ
ติดตามและประเมินผลโครงการ



6. วัน เวลา และสถานที่
วันเสารที่ 24 ตุลาคม 2552 ระหวางเวลา 12.30 -17.00 น. ณ หองบรรยาย 1 ชั้น 19 หนวย
ประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ กรุงเทพมหานคร อาคาร SM Tower ชั้น 19 เลขที่ 979/42-46
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
7. จํานวนผูเขารวมการสัมมนา
7.1 ผูสูงวัย (อายุ 50 ปขึ้นไป), นักวิชาการและผูสนใจทั่วไป

จํานวน

40

คน

7.2 วิทยากร/เจาหนาที่ผูเกี่ยวของ
จํานวน
10
คน
8. งบประมาณดําเนินการ
งบประมาณจากคาลงทะเบียนและผูใหการสนับสนุนโครงการ (Sponsors) จํานวน 8,000 บาท
ลําดับที่
รายการ
จํานวนเงิน (บาท)
1
คาจัดทําเอกสารประกอบการสัมมนา (50 คน x 25 บาท)
1,250.00
3
ค า จั ด ทํ า ของที่ ร ะลึ ก วิ ท ยากร และผู ใ ห ก ารสนั บ สนุ น
600.00
โครงการ (3 องคกร/คน x 200 บาท)
4
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 1 มื้อ (45 คน x 30 บาท)
1,350.00
5
คาบันทึกภาพนิ่ง
1,000.00
6
คาสถานที่จัดประชุม (หอง ขนาด 45 ที่นั่ง)
2,000.00
7
คาเจาหนาที่ผูดูแลหองประชุม (เนื่องจากตรงกับวันหยุด)
300.00
8
คาใชจายเบ็ดเตล็ด
1,500.00
รวมทั้งสิ้น
8,000.00

หมายเหตุ

หมายเหตุ สามารถถัวจายระหวางรายการได

9. การติดตามและประเมินผลโครงการ
9.1 การใชแบบสอบถามประเมินผลผูเขารวมประชุม
9.2 การสังเกต
9.3 ผลสะทอนกลับจากการสงความเห็นและขอเสนอแนะที่ไดจากการสัมมนา และบทความทาง
วิชาการไปเผยแพรผานสื่อสิ่งพิมพ และหนวยงานที่เกี่ยวของ
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10. ผลที่คาดวาจะไดรับ
10.1 ไดความเห็นและขอเสนอแนะทางวิชาการเสนอตอหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อนําไปสูการ
กําหนดนโยบายสาธารณะดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะใน
กลุมผูสูงวัยที่ยังเขาไมถึงคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต
10.2 เกิดความรวมมือทางวิชาการระหวางหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนและ
องคก รระหว า งประเทศ เพื่ อร ว มขั บ เคลื่ อนนโยบายสาธารณะในการลดป ญ หาความเหลื่ อ มล้ํ า ทาง
เทคโนโลยี สารสนเทศและความรูในประชากรผูสูงอายุ
11. ผูประสานงานโครงการ
นายทศพนธ นรทัศน
ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเทาเทียมกัน
ตู ปณ. 2 ปณฝ.ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10401
โทร. 08-1261-0726 e-Mail: thossaphol@ictforall.org
Website : www.ictforall.org
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(ราง) กําหนดการประชุมทางวิชาการ
เรื่อง “แนวทางสูการเขาถึงผูสูงวัยที่ยังเขาไมถึงคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต”
ICT for All Symposium on “Reach The Unreached And Bridge
The Digital Divide for Elderly People”
วันเสารที่ 24 ตุลาคม 2552 เวลา 12.30 -17.00 น.
สถานที่ ณ หองบรรยาย 1 หนวยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ กรุงเทพมหานคร
เลขที่ 979/42-46 อาคาร SM Tower ชั้น 19 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
เวลา 12.30 น. ลงทะเบียนรับเอกสาร
เวลา 13.00 น. กลาวตอนรับประธานพิธีเปด /วิทยากร/ผูเขาประชุม และชี้แจงวัตถุประสงคการจัดงาน
โดย นายทศพนธ นรทัศน ผูประสานงานชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
ความเทาเทียมกัน (ICT for All Club)
เวลา 13.10 น. กลาวเปดการประชุม โดย ศาสตราจารย ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน ผูซึ่งไดรับการยกยอง
วาเปน “บิดาอินเทอรเน็ตไทย” (Father of the Internet in Thailand)
และบรรยายพิเศษ เรื่อง “พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระผูทรงเปนแรงบันดาลใจใน
การใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงวัย”
เวลา 13.45 น. มอบของที่ระลึกแก ศาสตราจารย ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน และบันทึกภาพเปนที่ระลึก
เวลา 13.50 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง “การพัฒนาสังคมแหงความเทาเทียมกันดวย ICT สําหรับผูสูงวัย”
โดย คุณสมศรี หอมกันยา ผูอํานวยการกลุมงานสงเสริมและพัฒนาคลังความรู
สํานักสงเสริมและพัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (MICT)
เวลา 14.20 น. - มอบของที่ระลึกแกผูแทนจากกระทรวงไอซีที และบันทึกภาพเปนที่ระลึก
เวลา 14.25 น. การนําเสนอ เรื่อง “สื่ออินเทอรเน็ตกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงวัย”
ของ รองศาสตราจารยจันทนา ทองประยูร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
และ เรื่อง “ชองวางทางดิจิตลั ในการใชอนิ เทอรเน็ตของผูสูงอายุ”
โดย ผศ. พ.ต.ท.หญิง ดร. ศิริวรรณ อนันตโท สาขาวิชานิเทศศาสตร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เวลา 14.55 น. - พักรับประทานอาหารวาง
เวลา 15.10 น. การนําเสนอ เรื่อง “มารูจัก 3G เทคโนโลยีเปลี่ยนชีวิต”
โดย สุจิตร สุวภาพ Chairperson of Library Standard I
Executive Board of the Thai Library Association Under the Royal Patronage of
H.R.H.Princess Mahachakri Sirindhorn 2009-2010
เวลา 15.25 น. การนําเสนอ เรื่อง “การเรียนรูตลอดชีวิตของผูสูงวัยดวยไอซีท”ี
โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรนุช สูงสวาง คณะพาณิชศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
เวลา 15.40 น. การนําเสนอ เรื่อง “การจัดการความรูกับผูสูงวัย”
โดย ดร.จิรัชฌา วิเชียรปญญา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต
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เวลา 15.55 น. การนําเสนอ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงวัยดวยคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต”
โดย ทศพนธ นรทัศน ผูประสานงาน ชมรม ICT for All
เวลา 16.10 น. การอภิปราย แลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ “แนวทางสูการแกไขปญหาความเหลื่อมล้ํา
ทางเทคโนโลยี สารสนเทศและความรูในประชากรผูสูงวัย และการขอเสนอแนะในการ
จัด ทํ า นโยบายสาธารณะด า นการพั ฒ นาคุณ ภาพชี วิ ต การเรี ยนรู ข องผู สู ง อายุ ด ว ย
เทคโนโลยีสารสนเทศ”
โดย ทศพนธ นรทัศน ผูประสานงาน ชมรม ICT for All
เวลา 16.50 น. - ประเมินผลการจัดสัมมนา
- มอบของที่ระลึกแกผูนําเสนอและวิทยากร
- บันทึกภาพหมูเปนที่ระลึก
เวลา 17.00 น. - ปดการสัมมนา
- เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
_________________________________________
บทความที่นาสนใจ (ซึ่งผูนําเสนอไมสามารถเขารวมประชุมได)
• การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผูสูงอายุไทย พ.ศ. 2550 (Use of Information and
Communications Technology by Elderly Thais in 2007) โดย ผูชวยศาสตราจารย อัจฉรา เอนซ
วิทยาลัยประชากรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• Bridging the Digital Divide from a Buddhist Perspective with Implications for Public Policy
โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤษณา กิติยาดิศัย คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

หมายเหตุ: 1. วิทยากรอยูระหวางติดตอประสานงาน
2. กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
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แผนที่เดินทางไปยังสถานที่ประชุม
เรื่อง “แนวทางสูการเขาถึงผูสูงวัยที่ยังเขาไมถึงคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต”
ICT for All Symposium on “Reach The Unreached And Bridge
The Digital Divide for Elderly People”
วันเสารที่ 24 ตุลาคม 2552 เวลา 12.30 -17.00 น.
สถานที่ ณ หองบรรยาย 1 หนวยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ กรุงเทพมหานคร
เลขที่ 979/42-46 อาคาร SM Tower ชั้น 19 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

อาคาร
SM Tower
ชั้น 19

คาที่จอดรถ 2 ชั่วโมงแรกฟรี ชั่วโมงถัดไป ชั่วโมงละ 30 บาท (ดังนั้น หากทานใดประสงคจะนํา
รถมาขอใหแจงที่โทร. 08-1261-0726 ทางชมรมฯ จะไดเตรียมคูปองไวให ซึ่งจะเสียเพียงชั่วโมงละ
10 บาท)
สําหรับทานที่จะนําเครื่อง Note Book หรือ Laptop มาใชงานและตองการเชื่อมตออินเทอรเน็ต
ในวันประชุม โปรดแจง ชื่อ + เลขประจําตัวประชาชน มายังชมรม ICT for All ที่
info@ictforall.org เพื่อจะไดรวบรวมสงใหหนวยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ register ใหพรอม
ใชงานไดทันทีในวันงาน

