สิ่งที่สFงมาดHวย ๑
โครงการประชุมทางวิชาการประจําป พ.ศ. 2555
เรื่อง “เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับพระพุทธศาสนา”
ICT for All Symposium 2012 on “ICT and Buddhism”
วันเสาร=ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 เวลา 12.30 -17.30 น.
สถานที่ ณ หองประชุม ชั้น 5 วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒน"
20/29 ซอยงามวงศ"วาน 23 (ซอวัดบัวขวัญ) ถนนงามวงศ"วาน อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
จัดโดย ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเทาเทียมกัน (ICT for All Club)
และภาคีองคกรรวมจัด สภาองคกรพระพุทธศาสนาแหงประเทศไทย สมาคมพัฒนาผู#บริโภคไทย
สมาคมรัฐธรรมนูญเพื่อประชาธิปไตย สภาพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง
และสมาคมวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงประเทศไทย
www.ictforall.org

..............................................................................
หลักการและเหตุผล
ป2พุทธศักราช 2555 รัฐบาลไทย ไดประกาศใหเป9นป2แห;งการเฉลิมฉลองพุทธชยันตี อย;างยิ่งใหญ;ตลอดทั้งป2 โดยเนนหนัก
ในดานการปฏิบัติบูชา และการมีส;วนร;วมของประชาชน ตั้งแต;ระดับครอบครัว ไปจนถึงระดับชาติ ใหประชาชนไดปฏิบัติตนตาม
วิถีชาวพุทธอย;างแทจริง อันจะทําใหเกิดความมั่นคง แห;งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย" อย;างยั่งยืน
"พุทธชยันตี" หมายถึง ชัยชนะของพระพุทธเจา ที่มีต;อหมู;มารและกิเลสทั้งปวงอย;างสิ้นเชิง เพราะพระองค" ทรงตรัสรูใน
วั นวิ สาขบู ชา เมื่ อ 2600 ป2 ล; ว งแลว ทํ าใหพระนามว; า "สั ม มาสั ม พุ ท ธะ" ปรากฏขึ้ นในโลก เป9 นจุ ดเริ่ ม ตนแห; ง คํ า สอนของ
พระพุทธศาสนา อันเกิดจากปญญาตรัสรูของพระพุทธเจา ทําใหพุทธศาสนิกชน ไดมีพระธรรมเป9นหลักแห;งการดําเนินชีวิต เฉพาะ
ประเทศไทย มหาเถรสมาคม ไดมีมติให เรียกงานฉลองนี้ว;า "พุทธชยันตี" 2600 ป2 แห;งการตรัสรูของพระพุทธเจา
พระพุทธศาสนาไดดํารงอยู;ท;ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกมายาวนานถึง 2600 ป2 จนถึงยุคของเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งเทคโนโลยีดังกล;าวไดเชื่อมโยงใหโลกมีความเป9นหนึ่งเดียวกัน มวลมนุษยชาติสามารถเขาถึงและรับรู
ขอมูลข;าวสารไดอย;างรวดเร็ว ในมติของพระพุทธศาสนานั้น เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดส;งผลกระทบทั้งดานบวกและ
ดานลบต;อพระพุทธศาสนา ตัวอย;างของผลกระทบดานบวก เช;น การเผยแพร;พระพุทธศาสนาไดอย;างรวดเร็ว กวางขวางทั่วโลก
ผูคนสามารถเขาถึงพระธรรม คําสอนผ;านทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดโดยสะดวก ทุกที ทุกเวลา ในขณะเดียวกันก็
ส;งผลกระทบดานลบ เช;น การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เผยแพร;คําสอนของพระพุทธศาสนาที่ไม;ถูกตอง เหมาะสม
การดูหมิ่นพระพุทธศาสนาโดยกลุ;มคนต;างศาสนา เป9นตน
พระบาทสมเด็จพระเจาอยู;หัว ในฐานะทรงเป9นพุทธมามกะและอัครศาสนูปถัมภก ก็ไดทรงตระหนักถึงความสําคัญของ
เทคโนโลยี สารสนเทศต; อการเผยแผ; พ ระพุ ทธศาสนา นั บ เนื่ อ งแต; พ ระบาทสมเด็จพระเจาอยู; หั ว ทรงเสด็ จประภาสโรงงาน
คอมพิวเตอร"ใหญ;ของไอบีเอ็มที่ซิลิคอนวอลเล;ย" มลรัฐแคลิฟอร"เนีย สหรัฐอเมริกา เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2503 เพื่อจุดประกาย
ใหวงการคอมพิวเตอร"ของประเทศไทยใหทัดเทียมประเทศที่เจริญแลว ทรงพระราชทานทุนทรัพย"ส;วนพระองค" พระราชดําริและ
พระบรมราชวินิจฉัยในการออกแบบและจัดทําโปรแกรมพระไตรปIฎกฉบับคอมพิวเตอร" (โปรแกรมนี้ว;า BUDSIR: Buddhist
Scriptures Information Retrieval) รวมทั้งมีพระราชวิจารณ"ในการออกแบบโปรแกรมสําหรับสืบคนขอมูลดังกล;าว
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เนื่องในโอกาสมหาธัมมาภิสมัย 2,600 ป2 แห;งการตรัสรูของพระพุทธเจานี้ ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อความเทียมกัน (Information and Communication Technology for All Club: ICT for All Club) ในฐานะองค"กร
ภาคประชาชน ซึ่งดําเนินงานเพื่อมุ;งลดความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัล (Digital Divide) ในสังคม จึงไดกําหนดจัดการประชุมทาง
วิชาการประจําป2 พ.ศ. 2555 เรื่อง “เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับพระพุทธศาสนา” ICT for All Symposium 2012
on “ICT and Buddhism” ขึ้น เพื่อถวายเป9นพุทธบูชาและนอมเกลาฯ ถวายเป9นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยู;หัว สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ และ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม
มกุฎราชกุมาร

วัตถุประสงค=
1. เพื่อถวายเป9นพุทธบูชาและนอมเกลาฯ ถวายเป9นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยู; หั ว เนื่ อ งในโอกาสมหามงคลเฉลิ ม พระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธั น วาคม 2554 (84 พรรษา) ทรงเจริ ญ
พระชนมพรรษา 85 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2555 สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา
วันที่ 12 สิงหาคม 2555 และ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา วันที่ 28
กรกฎาคม 2555
2. เพื่อใหพระภิก ษุสงฆ" สามเณร ประชาชาชน เด็กและเยาวชน ที่เขาร;วมการประชุม ไดรับความรู ความเขาใจที่ถูกตอง
สามารถใหความเห็นและขอเสนอแนะที่เหมาะสมเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อประโยชน"ในการเขาถึง
และเผยแพร;พระพุทธศาสนา
3. เพื่อจัดทําความเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อประโยชน"ในการเขาถึงและ
เผยแพร;พระพุทธศาสนา ต;อหน;วยงานที่เกี่ยวของต;อไป

เปKาหมาย
เชิงปริมาณ : พระภิกษุสงฆ" สามเณร ประชาชาชน เด็กและเยาวชน ที่สนใจเขาร;วมงาน จํานวน ๒๐๐ รูป/คน
เชิงคุณภาพ : ผูที่เขาร;วมประชุมมีความรู ความเขาใจที่ถูกตอง รวมถึงการใหความเห็นและขอเสนอแนะที่เหมาะสมเกี่ยวกับ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อประโยชน"ในการเขาถึงและเผยแพร;พระพุทธศาสนา

ขั้นตอนการดําเนินงาน
ลําดับ
ที่
๑
๒
๓
๔

แผนปฏิบัติงาน/กิจกรรม
จัดทําโครงการ
ประสานงานขอใชสถานที่/ติดต;อองค"
ปาฐก/วิทยากร, ขอรับการสนับสนุน
โครงการ
ดําเนินงาน
ติดตามและประเมินผล

ระยะเวลา (พ.ศ. 2555)
ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.
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องค=ปาฐก/วิทยากร และผูHเขHารับฟUง
1. องค=ปาฐก/วิทยากร
• พระโสภณสุตาลังการ (ไสว สุขวโร) เจาอาวาสวัดบัวขวัญ พระอารามหลวง หรือผูHแทน
• นายสุวิทย= กิ่งแกHว รองกรรมการผูจัดการอาวุโส บริษัท ซีพี ออลล" จํากัด (มหาชน) และนายกสมาคมพัฒนาผูประกอบการ
• ศาสตราจารย= ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน อธิการบดีกิตติคุณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม บุรุษคอมพิวเตอร"แห;งเอเชีย
• อาจารย=พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช
อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
• อาจารย=วรเดช อมรวรพิพัฒน=
เลขาธิการสภาองค"กรพระพุทธศาสนาแห;งประเทศไทย
• อาจารย=สุรวัฒน= เสรีวิวัฒนา
อาจารย"ประจําภาควิชาวิศวกรรมไฟฟvาและคอมพิวเตอร" คณะวิศวกรรมศาสตร" มจพ.
• รองศาสตราจารย= จันทนา ทองประยูร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
• นายชาตวิทย= มงคลแสน
นายกสมาคมพัฒนาผูบริโภคไทย
• นายทศพนธ= นรทัศน=
ประธานชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเท;าเทียมกัน
2. ผูHเขHารับฟUงการประชุมวิชาการ จํานวน 200 รูป/คน
• พระภิกษุ/สามเณร ในพื้นที่ใกลเคียง
• ครู/นักเรียนโรงเรียนในพื้นที่ใกลเคียง
• ผูแทนส;วนราชการ/องค"กรต;างๆ
• สื่อมวลชน
• ประชาชนผูที่สนใจทั่วไป

20
100
50
10
50

รูป/คน
คน
คน
คน
คน

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
วันเสาร"ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 เวลา 12.30 – 17.30 น.

สถานที่ประชุม
หองประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒน" เลขที่ 20/29 ซอยงามวงศ"วาน 23 ถนนงามวงศ"วาน อําเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี

การประชาสัมพันธ=
•
•
•
•
•

สถานีโทรทัศน"
สถานีวิทยุกระจายเสียง
หนังสือพิมพ"
นิตยสาร วารสาร
เว็บไซต"
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การติดตามและประเมินผล
• การสังเกต
• การใชแบบสอบถาม
• สรุปและประเมินผล

ผลที่คาดวFาจะไดHรับ
1. ประชาชนทุกหมู;เหล;าไดร;วมกิจกรรมทางวิชาการ เพื่อถวายเป9นพุทธบูชาและนอมเกลาฯ ถวายเป9นพระราชกุศลเนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิ มพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็ จพระเจาอยู; หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิ มพระชนมพรรษา 7 รอบ 5
ธันวาคม 2554 (84 พรรษา) ทรงเจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2555 สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ
ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2555 และ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญ
พระชนมพรรษา 60 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2555
2. พระภิกษุสงฆ" สามเณร ประชาชาชน เด็กและเยาวชน ที่เขาร;วมการประชุมมีความรู ความเขาใจที่ถูกตอง และใหความเห็น
และขอเสนอแนะเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อประโยชน"ในการเขาถึงและเผยแพร;พระพุทธศาสนา
3. ทําใหไดความเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อประโยชน"ในการเขาถึงและ
เผยแพร;พระพุทธศาสนา ต;อหน;วยงานที่เกี่ยวของต;อไป

หนFวยงานรับผิดชอบโครงการ

ผูHประสานงานโครงการ

ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเท;าเทียมกัน (ICT for All Club)
และภาคีองค"กรร;วมจัด ไดแก;
สมาคมพัฒนาผูบริโภคไทย
สภาองค"กรพระพุทธศาสนาแห;งประเทศไทย
สมาคมรัฐธรรมนูญเพื่อประชาธิปไตย สภาพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง
สมาคมวิทยาศาสตร" เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห;งประเทศไทย
นายทศพนธ= นรทัศน= (HS4HNL)
ประธานชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเท;าเทียมกัน
ตู ปณ. 2 ปณฝ.ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10401
โทร. 08-1261-0726
e-Mail: info@ictforall.org
Website: www.ictforall.org
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กําหนดการประชุมทางวิชาการประจําป พ.ศ. 2555
เรื่อง “เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับพระพุทธศาสนา”
ICT for All Symposium 2012 on “ICT and Buddhism”
วันเสาร=ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 เวลา 12.30 -17.30 น.
สถานที่ ณ หองประชุม ชั้น 5 วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒน"
20/29 ซอยงามวงศ"วาน 23 ถนนงามวงศ"วาน อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
จัดโดย ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเทาเทียมกัน (ICT for All Club)
และภาคีองคกรรวมจัด สภาองคกรพระพุทธศาสนาแหงประเทศไทย สมาคมพัฒนาผู#บริโภคไทย
สมาคมรัฐธรรมนูญเพื่อประชาธิปไตย สภาพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง และสมาคมวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงประเทศไทย
www.ictforall.org

๑๒.๓๐–๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐-๑๓.๒๕ น.
๑๓.๒๕-๑๓.๓๐ น.
๑๓.๓๐-๑๓.๔๕ น.
๑๓.๔๕-๑๔.๐๐ น.
๑๔.๐๐-๑๔.๔๕ น.

๑๔.๔๕-๑๔.๕๐ น.
๑๔.๕๐-๑๕.๓๕ น.
๑๕.๓๕-๑๕.๔๐ น.
๑๕.๔๐-๑๖.๑๐ น.
๑๖.๑๐-๑๖.๑๕ น.
๑๖.๑๕-๑๖.๒๕ น.
๑๖.๒๕-๑๖.๓๐ น.
๑๖.๓๐-๑๖.๔๐ น.
๑๖.๔๐-๑๗.๑๐ น.
๑๗.๑๐-๑๗.๒๐ น.
๑๗.๒๐-๑๗.๓๐ น.

ลงทะเบียน-รับเอกสาร
กล;าวตอนรับผูเขาร;วมประชุม
โดย นายสุวิทย= กิ่งแกHว รองกรรมการผูจัดการอาวุโส บริษัท ซีพี ออลล" จํากัด (มหาชน) และนายกสมาคมพัฒนาผูประกอบการ
อัญเชิญพระสัมโมทนียกถาของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มาอ;านต;อที่ประชุม
พิธีเปIดและแสดงสัมโมทนียกถา โดย พระโสภณสุตาลังการ (ไสว สุขวโร) เจาอาวาสวัดบัวขวัญ พระอารามหลวง หรือผูHแทน
กล;าวถวายรายงาน โดย นายทศพนธ= นรทัศน= ประธานชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเท;าเทียมกัน
อ;านสารจากองค"กรและบุคคลสําคัญทางดานพระพุทธศาสนา และมอบของที่ระลึกแก;ผูใหการสนับสนุนโครงการ
ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "ตามรอยพระยุคลบาทดHานเทคโนโลยีสารสนเทศ และบทบาทไอทีกับพระพุทธศาสนา"
โดย ศาสตราจารย= ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน
อธิการบดีกิตติคุณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม บุรุษคอมพิวเตอร"แห;งเอเชีย บิดาอินเทอร"เน็ตไทย
อาจารย=พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
มอบของที่ระลึกแด; ศาสตราจารย" ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน และอาจารย"พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช
บรรยายพิเศษ เรื่อง "พระพุทธศาสนาในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ"
โดย อาจารย=วรเดช อมรวรพิพฒ
ั น= เลขาธิการสภาองค"กรพระพุทธศาสนาแห;งประเทศไทย
มอบของที่ระลึกแด; อาจารย"วรเดช อมรวรพิพฒ
ั น"
การแลกเปลี่ยนเรียนรูHประสบการณ=ในการใชHเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ สFงเสริมสนับสนุนการปฏิบัติธรรม
โดย อาจารย=สุรวัฒน= เสรีวิวัฒนา อาจารย"ประจําภาควิชาวิศวกรรมไฟฟvาและคอมพิวเตอร" คณะวิศวกรรมศาสตร" มจพ.
มอบของที่ระลึกแด; อาจารย"สุรวัฒน" เสรีวิวฒ
ั นา
บรรยาย เรื่อง "การใชH ICT ดHวยปUญญาตามวิถีพุทธ"
โดย รองศาสตราจารย= จันทนา ทองประยูร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มอบของที่ระลึกแด; รองศาสตราจารย" จันทนา ทองประยูร
บรรยาย เรื่อง "แนวทางการเขHาถึงและเผยแผFพระพุทธศาสนาดHวยเทคโนโลยีสารสนเทศ"
โดย นายทศพนธ= นรทัศน= ประธานชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเท;าเทียมกัน
เปIดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดย นายชาตวิทย= มงคลแสน นายกสมาคมพัฒนาผูบริโภคไทย
สรุปการประชุม โดย นายกสมาคมวิทยาศาสตร= เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหFงประเทศไทย
ใหโอวาทปIดการประชุมและมอบเกียรติบตั รที่ระลึกแก;ผูเขาร;วมประชุมฯ โดย
พระภิกษุผูHมีอาวุโสสูงสุดในที่ประชุม
อาจารย=ชนะ รุFงแสง นายกสภาวิทยาลัยเซาธ"อีสท"บางกอก
_________________________________________________

หมายเหตุ: บริการอาหารวางและเครื่องดื่มในห#องประชุม

