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โครงการฝกอบรมและสัมมนาทางวิชาการ
เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงวัยดวยคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต”
วันเสารที่ 30 พฤษภาคม 2552 เวลา 09.30 -16.00 น.
ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ชั้น 5 โรงแรมสวนดุสิต เพลส เฟส 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร
................................
1. หลักการและเหตุผล
ความเหลื่อมล้ําทางเทคโนโลยี สารสนเทศและความรู (Digital Divide) เปนปญหาสําคัญของ
สังคมไทยและประเทศกําลังพัฒนา โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมผูพิการ ผูสูงวัย และผูดอยโอกาสทางสังคม
ซึ่งไมสามารถเขาถึงและใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศได
องคการสหประชาชาติ (UN) ในคราวประชุม World Summit on the Information Society เมื่อ
เดือนพฤศจิกายน 2548 จึงไดกําหนดใหวันที่ 17 พฤษภาคม ของทุกปเปน World Information
Society Day เพื่อใหทั่วโลกไดตระหนักถึงความสําคัญของสารสนเทศที่มีตอการพัฒนาสังคม การมุงลด
ช อ งวา งทางเทคโนโลยี สารสนเทศและความรู และองค ก ารศึ ก ษาวิ ท ยาศาสตร แ ละวัฒ นธรรมแห ง
สหประชาชาติ (UNESCO) ไดจัดใหมีโครงการสารสนเทศเพื่อปวงชน (Information for All) เพื่อลด
ชองวางทางสารสนเทศและความรู สงเสริมความรวมมือทางดานความรูสารสนเทศ ใหประชาชนทั่วโลกมี
โอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นการเมือง เศรษฐกิจ ธรรมาภิบาลและการเปลี่ยนแปลงสังคม
ดังนั้น เพื่อร ว มขั บเคลื่อนทางวิชาการและแลกเปลี่ ยนความรู ประสบการณจากนักวิ ช าการ
ผูเชี่ยวชาญ และกลุมผูสูงวัยโดยตรง อันจะนําไปสูการจัดทํานโยบายสาธารณะเพื่อลดความเหลื่อมล้ํา
ทางเทคโนโลยี สารสนเทศและความรูในกลุมผูสูงวัย รวมทั้งสงเสริมใหผูสูงวัยไดเรียนรูตลอดชีวิตโดย
อาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือ (Lifelong Learning) ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อความเทาเทียมกัน (Information and Communication Technology for All Club) จึงได
จัดการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงวัยดวยคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต” ขึ้น
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อขับเคลื่อนทางวิชาการและแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณจากนักวิชาการผูเชี่ยวชาญ
และกลุมผูสูงวัย ในการลดความเหลื่อมล้ําทางเทคโนโลยี สารสนเทศและความรูในกลุมผูสูงวัย
2.2 เพื่อจุดประกายแกผูสูงวัยในการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และการเรียนรูตลอดชีวิต โดยเปดโอกาสใหผูสูงวัยไดทดลองใชงานคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตจริง
2.3 เพื่อแสวงหาความรวมมือทางวิชาการระหวางหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน
และองคกรระหวางประเทศ เพื่อรวมกันขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในการลดปญหาความเหลื่อมล้ําทาง
เทคโนโลยี สารสนเทศและความรู
2.4 เพื่อใหสังคมตระหนักถึงความสําคัญของสารสนเทศที่มีตอการพัฒนาสังคม เนื่องใน World
Information Society Day
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3. เปาหมาย
3.1 มีผูสูงวัย (อายุ 50 ปขึ้นไป) และนักวิชาการ เขารวมการสัมมนา ไมนอยกวา 80 คน
3.2 ผูเขารวมสัมมนามีความรูเพิ่มมากขึ้นหลังการสัมมนาเฉลี่ยรอยละ 75
3.3 ผูเขารวมสัมมนารอยละ 60 มีแนวโนมที่จะใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตอยางตอเนื่อง
3.4 มีผูสงบทความทางวิชาการเขารวมในการสัมมนาไมนอยกวา 10 บทความ
3.5 มีการสรุปความเห็นของการสัมมนา ในรูปบทความทางวิชาการ เพื่อตีพิมพเผยแพรใน
วารสารทางวิชาการ หนังสือพิมพ ทางเว็บไซต ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3.6 มีการสรุปความเห็นของการสัมมนาฯ เสนอตอหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อนําไปสูการกําหนด
นโยบายสาธารณะดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ ในหนวยงานตอไปนี้
เปนอยางนอย (1) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(2) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
(3) กระทรวงสาธารณะสุข
(4) กระทรวงศึกษาธิการ
(5) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
(6) สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
(7) คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ
และผูดอยโอกาส วุฒิสภา
(8) คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุและผูพิการ สภาผูแทนราษฎร
(9) องคการรัฐมนตรีศึกษาแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Southeast Asian Ministers of
Education Organization: SEAMEO)
(10) องคการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (UNESCO)
4. รูปแบบการสัมมนา
4.1 การบรรยายทางวิชาการโดยนักวิชาการผูทรงคุณวุฒิ
(1) คุณหญิงชัชนี จาติกวณิช ประธานชมรมคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตเพื่อผูสูงวัย
(Old People Playing Young Club : OPPY Club) ซึ่งเปนผูขับเคลื่อนใหสังคมเห็นความสําคัญของการ
ใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงวัย
(2) ศาสตราจารย ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน นายกนายกสมาคมคอมพิวเตอรแหง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ และผูซึ่งไดรับการยกยองวาเปน “บิดาอินเทอรเน็ตไทย” (Father of
the Internet in Thailand)
4.2 การใหผูสูงวัยทดลองใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตเพื่อเปดโลกการเรียนรูและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูสูงวัย -- การสืบคนขอมูลที่เปนประโยชนตอผูสูงวัยทางเว็บไซต และการรับสงจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส (e-Mail)
วิทยากรโดย รศ. วัชราภรณ สุริยาภิวัฒน ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตรและการ
บัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
และ รศ.ดร. อนงคนาฎ ศรีวิหค ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

3

4.3 การอภิปราย แลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ “โลกของคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตใน
มุมมองผูสูงวัย” และการขอเสนอแนะในการจัดทํานโยบายสาธารณะดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
ดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยากรโดย คุณศิริวรรณ เจนการ ผูอํานวยการมูลนิธิบูรณะชนบทแหงประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ
4.4 การบรรยาย เรื่อง “การใชคอมพิวเตอรอยางถูกวิธีเพื่อลดปญหาโลกรอน” วิทยากรโดย
นายทศพนธ นรทัศน ผูประสานงานชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเทาเทียมกัน
(ICT for All Club)
5. การดําเนินงาน
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7

กิจกรรม

ระเวลาดําเนินการ (2552)
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

จัดทําโครงการ
เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนในการจัดสัมมนา
เปดรับบทความทางวิชาการ
รับลงทะเบียนผูสนใจเขารวมสัมมนา
จัดสัมมนา (30 พฤษภาคม 2552)
สรุปผลการสัมมนาจัดทําขาว/บทความ เผยแพรผานสื่อตางๆ
ติดตามและประเมินผลโครงการ



6. วัน เวลา และสถานที่
วันเสารที่ 30 พฤษภาคม 2552 ระหวางเวลา 09.30 -16.00 น. ณ ชั้น 5 โรงแรมสวนดุสิต เพลส
เฟส 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร
7. จํานวนผูเขารวมการสัมมนา
7.1 ผูสูงวัย (อายุ 50 ปขึ้นไป)และนักวิชาการ

จํานวน

90

คน

7.2 วิทยากร/เจาหนาที่ผูเกี่ยวของ

จํานวน

10

คน

8. งบประมาณดําเนินการ
งบประมาณจากผูใหการสนับสนุนโครงการ (Sponsors) จํานวน 78,000 บาท (2,229 USD)
ลําดับที่
รายการ
จํานวนเงิน (บาท)
1
คาจัดทําเอกสารประกอบการสัมมนา (100 คน x 150 บาท)
15,000.00
2
คาจัดเกียรติบัตรที่ระลึกการเขารวมงาน (100 คน x 10 บาท)
1,000.00
3
ค า จั ด ทํ า ของที่ ร ะลึ ก วิ ท ยากร และผู ใ ห ก ารสนั บ สนุ น
7,200.00
โครงการ (8 องคกร/คน x 900 บาท)
4
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 2 มื้อ (100 คน x 30 บาท x 2 มื้อ)
6,000.00
5
คาอาหารกลางวัน 1 มื้อ (100 คน x 200 บาท)
20,000.00
6
คาบันทึกวีดิทัศน
1,000.00

หมายเหตุ

4
ลําดับที่
รายการ
7
คาบันทึกภาพนิ่ง
8
คาสถานที่จัดสัมมนา (หองคอมพิวเตอร ขนาด 84 เครื่อง)
9
คาใชจายเบ็ดเตล็ด
รวมทั้งสิ้น

จํานวนเงิน (บาท)
1,000.00
26,000.00
800.00
78,000.00

หมายเหตุ

หมายเหตุ สามารถถัวจายระหวางรายการได

9. การติดตามและประเมินผลโครงการ
9.1 การใชแบบสอบถามประเมินผลผูเขารวมสัมมนาเปรียบเทียบความรูความเขาใจกอนและ
หลังการเขารวมสัมมนา
9.2 การสังเกต
9.3 ผลสะทอนกลับจากการสงความเห็นและขอเสนอแนะที่ไดจากการสัมมนา และบทความทาง
วิชาการไปเผยแพรผานสื่อสิ่งพิมพ และหนวยงานที่เกี่ยวของ
10. ผลที่คาดวาจะไดรับ
10.1 ไดความเห็นและขอเสนอแนะทางวิชาการเสนอตอหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อนําไปสูการ
กําหนดนโยบายสาธารณะดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ
10.2 ผูสูงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต
10.3 เกิดความรวมมือทางวิชาการระหวางหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนและ
องค ก รระหว า งประเทศ เพื่ อร ว มขั บ เคลื่ อนนโยบายสาธารณะในการลดป ญ หาความเหลื่ อ มล้ํ า ทาง
เทคโนโลยี สารสนเทศและความรู
11. องคกรรวมจัด :

มหาวิทยาลัยรังสิต (www.rsu.ac.th)

12. ผูประสานงานโครงการ
นายทศพนธ นรทัศน
ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเทาเทียมกัน
ตู ปณ. 2 ปณฝ.ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10401
โทร. 08-1261-0726 e-Mail: thossaphol@ictforall.org
Website : www.ictforall.org
13. เกี่ยวกับชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเทาเทียมกัน
ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเทาเทียมกัน หรือ Information and
Communication Technology for All Club (ICT for All Club) กอตั้งเมื่อเดือนตุลาคม 2550 เพื่อเปน
องคกรภาคประชาชนในการขับเคลื่อนเชิงวิชาการ เพื่อลดปญหาความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงเทคโนโลยี
สารสนเทศและความรู (Digital Divide) ในสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมผูดอยโอกาส คนพิการและ
ผูสูงอายุ ภายใตปณิธาน “การสรางความเทาเทียมกัน ในสังคมเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร : Reach The Unreached and Bridge The Digital Divide”
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ชมรมไดดําเนินกิจกรรมที่สําคัญมาแลว จํานวน 2 กิจกรรม ประกอบดวย
(1) การจัดปาฐกถาทางวิชาการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เรื่อง “ตามรอยพระยุคลบาทดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ” โดย ศาสตราจารย ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน นายกสมาคมคอมพิวเตอรแหง
ประเทศไทยในพระบรมราชูป ถั มภ เมื่อวันพุธ ที่ 12 ธัน วาคม 2550 ระหวา งเวลา 13.30-15.00 น.
ณ ห องประชุมโรงเรีย นศรี สั ง วาลย ถนนติว านนท ตํา บลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จั งวัดนนทบุ รี
มีคณะครูโรงเรียนศรีสังวาลย ผูบริหาร เจาหนามูลนิธิอนุเคราะหคนพิการในพระราชูปถัมภของสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี และนักเรียนโรงเรียนศรีสังวัลย จํานวนกวา 80 คน เขารวมรับฟงการ
ปาฐกถาในครั้งนี้ [ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ http://www.ictforall.org/Articles/IT2550.doc ]

(2) การจัดปาฐกถาทางวิชาการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เรื่อง “ตามรอยพระยุคลบาทดาน
การสื่อสาร” โดย พลตํารวจตรี สุชาติ เผือกสกนธ (VR-001/HS1BA) ที่ปรึกษามูลนิธิพระดาบส และ
อดีตอธิบดีกรมไปรษณียโทรเลข เมื่อวันศุกรที่ 21 ธันวาคม 2550 ระหวางเวลา 13.00-15.30 น. ณ
สมาคมคอมพิ ว เตอร แ ห ง ประเทศไทยในพระบรมราชู ป ถั ม ภ มี ผู เ ข า ร ว มรั บ ฟ ง จํ า นวน 30 ท า น
ประกอบดวย นักวิทยุสมัครเลน ขาราชการ นักวิชาการ ประชาชนที่สนใจในแวดวงการสื่อสาร จํานวน
10 ทาน และกลุมผูสูงอายุ จํานวน 20 ทาน และเมื่อเสร็จสิ้นการปาฐกถาทางวิชาการ ชมรมฯ ไดมอบ
รายได จ ากการจั ด งานผ า น พลตํ า รวจตรี สุ ช าติ เผื อ กสกนธ ที่ ป รึ ก ษามู ล นิ ธิ พ ระดาบส จํ า นวน
10,080.00 บาท แกมูลนิธิพระดาบสเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในการ
ชวยเหลือผูดอยโอกาสทางการศึกษาตอไป [ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ http://www.ictforall.org]
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รูปแบบการดําเนินงานของชมรม
เนื่ อ งจากชมรมให ค วามสํ า คั ญ ด า นความเสมอภาคดัง นั้ น การดํ า เนิ น งานของชมรมจึ ง ไม มี
โครงสรางการบริหารงาน จะมีเพียงผูประสานงาน คือ นายทศพนธ นรทัศน โดยชมรมฯ เปดโอกาสให
สมาชิกทุกคน หรือแมคนที่ไมไดเปนสมาชิกเขามามีสวนรวมในการรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจและเปน
เจ าของในการดําเนิ นกิ จกรรม โดยใชเ ว็บไซต www.ictforall.org
และจดหมายอิเ ล็กทรอนิกส
info@ictforall.org รวมถึงวารสาร หนังสือพิมพ และเว็บไซตตางๆ เปนสื่อในการประชาสัมพันธและ
ประสานการทํางานระหวางกัน

ตัวอยางหนาเว็บไซต www.ictforall.org

การจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงวัยดวยคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต” ใน
วันเสารที่ 30 พฤษภาคม 2552 เวลา 09.30 -16.00 น. ณ โรงแรมสวนดุสิต เพลส เฟส 2 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร ในครั้งนี้เปนการจัดกิจกรรมสําคัญครั้งที่ 3 เพื่อแลกเปลี่ยนความรู
ระหวางนักวิชาการและกลุมผูสูงวัยโดยตรง จํานวนประมาณ 100 คน
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Call for Papers
ขอเชิญสงบทความในการสัมมนาทางวิชาการ
เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงวัยดวยคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต”
วันเสารที่ 30 พฤษภาคม 2552 เวลา 09.30 -16.00 น. ณ กรุงเทพมหานคร
ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเทาเทียมกัน ขอเชิญผูที่สนใจสงบทความทางวิชาการ
เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงวัยดวยคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต หรือหัวขอที่เกี่ยวของกับประเด็นดังกลาว เพื่อ
ประกอบการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงวัยดวยคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต”
ขอกําหนดในการสงบทความ
ไมจํากัดความยาวของบทความ มีบทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และคําสําคัญ(Keywords)
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใชตัวอักษร Browallia New ขนาด 14 point ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ยกเวนชื่อเรื่อง
ขนาด 16 point รายละเอียดของผูแตงใหระบุชื่อ-นามสกุลของผูแตงทั้งหมด หนวยงาน หรือสถาบันของผูแตง รวมทั้ง
หมายเลขโทรศัพท และ e-Mail
ใชกระดาษขนาด A4 จัดแบบ 2 คอลัมน ขอบกระดาษบนและซายขนาด 3 ซม. ขอบลางและขวาขนาด
2 ซม. ระยะบรรทัด 1 (single line spacing)
กําหนดการ
สงบทคัดยอ 20 เมษายน 2552
แจงผลการตอบรับ 25 เมษายน 2552
สงบทความฉบับสมบูรณ 25 พฤษภาคม 2552
การสงบทความ
สงเปนไฟล WORD (.doc) มายัง นายทศพนธ นรทัศน e-Mail: thossaphol@ictforall.org

Â ทุกบทความที่ผานการพิจารณา จะไดรับการเผยแพรในเอกสารประกอบการสัมมนาฯ และทางเว็บไซต
www.ictforall.org

