ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเท่าเทียมกัน
Information and Communication Technology for All Club (ICT for All Club)

คํากล่าวรายงานการประชุมทางวิชาการ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพือ่ ความเท่าเทียมกัน ประจําปี พ.ศ. 2556
เรื่อง “180 ปี (2376-2556) ความสัมพันธ์ ไทย-สหรัฐอเมริกา; ไอซีที : บทเรียนจากสหรัฐอเมริกา”
ICT for All Symposium 2013 on “180 Years (1833-2013) of Thai-U.S. Relations;
ICT: Lessons Learned from the U.S.”

การเข้าถึงคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตสําหรับผูส้ ูงอายุ คนพิการ และผูด้ ้อยโอกาส
วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เวลา 12.30 -16.30 น.
ณ ห้องประชุม 401 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 4
เลขที่ 99 /31 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตําบลคลองเกลือ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

กราบเรียน
ศาสตราจารย์ ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน อธิการบดีกิตติคุณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
ประธานผู้บริหาร (CEO) สถาบันศรีศักดิ์ จามรมาน การศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ต
ดร.ฐกฤต ปานขลิบ ผู้อํานวยการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
และอุปนายกสมาคมคอมพิวเตอร์ เอซีเอ็ม แห่งประเทศไทย
พลเอก สุริยน เผือกสกนธ์
สมาชิกชมรม ICT for All
ผู้แทนองค์กร หน่วยงาน ประธานชุมชน
และท่านผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน
ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเทียมกัน (ICT for All Club)
ขอกราบขอบพระคุณ ท่านศาสตราจารย์ ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน ที่ได้ให้เกียรติมาเปิดการประชุม
ทางวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเท่าเทียมกัน ประจําปี พ.ศ. 2556
เรื่อง “180 ปี (2376-2556) ความสัมพันธ์ ไทย-สหรัฐอเมริกา;
ไอซีที : บทเรียนจาก
สหรัฐอเมริกา” ICT for All Symposium 2013 on “180 Years (1833-2013) of Thai-U.S.
Relations; ICT: Lessons Learned from the U.S.” ในวันนี้
ชมรม ICT for All ได้ก่อตั้งขึ้น เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ในโอกาสมหามงคลสมัยที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา โดยเป็นองค์กรภาคประชาชนใน
การส่งเสริมการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชน เฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส โดยได้จัดให้มีการประชุมทาง
วิชาการประจําปีต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๐
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ในปี นี้ ชมรมฯ ได้ ห ยิ บ ยกเอาเหตุ ก ารณ์ ท างประวั ติ ศ าสตร์ เ นื่ อ งในโอกาส 180 ปี
ความสัมพันธ์ ไทย-สหรัฐอเมริกา มาเชื่อมโยงในแง่มุมของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หรื อ ไอซี ที กล่ า วคื อ การที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ในโอกาสเสด็ จ ประภาสโรงงาน
คอมพิวเตอร์ใหญ่ของไอบีเอ็มที่ซิลิคอนวอลเล่ย์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 13
กรกฎาคม พ.ศ. 2503 (ค.ศ. 1960)
ดั ง นั้ น ชมรมฯ จึ ง ได้ จั ด การประชุ ม สั ม มนาขึ้ น เพื่ อ แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ บ ทเรี ย นและ
พั ฒ นาการด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศจากสหรั ฐ อเมริ ก าในมิ ติ ต่ า งๆ โดยเฉพาะการเข้ า ถึ ง
คอมพิ ว เตอร์ และอิ น เทอร์ เ น็ ต สํ า หรั บ ผู้ สู ง อายุ คนพิ ก าร และผู้ ด้ อ ยโอกาส เพื่ อ นํ า มาปรั บ
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศไทยต่อไป และจะได้บันทึกเทปการประชุมเพื่อเผยแพร่และขยาย
ผลในวงกว้างผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ต่อไป
ชมรมฯ ขอขอบพระคุณผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ ประกอบด้วย อาจารย์ชนะ
รุ่งแสง นายกสภาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก , กรรมการทรัพยากรน้ําแห่งชาติ, ที่ปรึกษาสถาบัน
สารสนเทศทรั พ ยากรน้ํ า และการเกษตร และคุ ณ ชาตวิ ท ย์ มงคลแสน นายกสมาคมพั ฒ นา
ผู้บริโภคไทย , สมาคมรัฐธรรมนูญเพื่อประชาธิปไตย
หลังจากพิธีเปิดเสร็จสิ้นแล้ว ท่าน ศาสตราจารย์ ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน และ ดร.ฐกฤต
ปานขลิบ จะได้ ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "ประสบการณ์ ICT
ในสหรัฐอเมริ กา จากอดีต
สู่ปัจจุบัน และก้าวต่อไปในอนาคต"
ดังนั้น กระผมขออนุญาตแนะนําประวัติองค์ปาฐก
ต่อเนื่องกันไปในคราวเดียวกันนี้เลย
ศาสตราจารย์ ดร. ศรีศั กดิ์ จามรมาน ท่ า นสํ าเร็ จ การศึกษา วศ.บ. (โยธา) คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วศ.ม. (ชลศาสตร์)
บั ณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย
วิศวกรรมศาสตร์ สปอ (สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย) วศ.ม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
Ph.D. (Computations)
Georgia Institute of Technology, U.S.A. ท่านอาจารย์เป็น
บุคคลต้นแบบทางด้านไอทีที่ได้รับการยกย่องในเวทีโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นบุรุษคอมพิวเตอร์
แห่งเอเชีย เป็นบิดาอินเทอร์เน็ตไทย ปัจจุบัน ท่านดํารงตําแหน่งประธานผู้บริหาร (CEO) สถาบัน
ศรีศักดิ์ จามรมาน การศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ต อธิการบดีกิตติคุณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม และ
อีกหลายตําแหน่ง
ดร.ฐกฤต ปานขลิบ สําเร็จการศึกษาปริญญาตรี วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัย
รังสิต ปริญญาโท วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี และปริญญาเอก
Ph.D. Technology University of California ปัจจุบันท่านดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม และอุปนายกสมาคมคอมพิวเตอร์ เอซีเอ็ม
แห่งประเทศไทย
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บั ด นี้ ได้ เ วลาอั น สมควรแล้ ว กระผมขอกราบเรี ย นเชิ ญ ศาสตราจารย์ ดร. ศรี ศั กดิ์
จามรมาน ได้กล่าวเปิดการประชุมทางวิชาการ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเท่า
เที ย มกั น ประจํ า ปี พ.ศ. 2556 เรื่ อ ง “180 ปี (2376-2556) ความสั ม พั น ธ์ ไทยสหรัฐอเมริกา; ไอซีที : บทเรียนจากสหรัฐอเมริกา” ICT for All Symposium 2013 on “180
Years (1833-2013) of Thai-U.S. Relations; ICT: Lessons Learned from the U.S.” การ
เข้าถึงคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตสําหรับผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส และปาฐกถา
พิเศษ เรื่อง "ประสบการณ์ ICT ในสหรัฐอเมริกา จากอดีต สู่ปัจจุบัน และก้าวต่อไปในอนาคต"
ขอกราบเรียนเชิญครับ
//////////////////////////

