ศ.ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน บิดาอีเลิรนนิ่งไทย
พ.ศ. 2480 ถือกําเนิดเปนบุตร พระยานิติศาสตรไพศาลย (วัน จามรมาน) อดีตเจากรมพระอาลักษณ และอดีต
รองราชเลขาธิการฝายต างประเทศ ในรัช สมั ย พระบาทสมเด็ จพระเจาอยูหั วรัช การที่ 7 อดีต รมต.
ยุติธรรม รักษาการนายกรัฐมนตรีอยู 6 เดือน
พ.ศ. 2507 คนไทยคนแรกที่จบปริญญาเอกดานคอมพิวเตอร (ที่จอรเจียเทค สหรัฐ)
พ.ศ. 2513 คนไทยคนแรกที่ใชอินเทอรเน็ต (ตอนเปนผูอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัยคอมพิวเตอร ม. มิซซูรี สหรัฐ)
พ.ศ. 2516 คนไทยคนแรกที่ทําอีเลิรนนิ่ง (ตอนเปนศาสตราจารยเต็มขั้นที่ ม. แหงรัฐนิวยอรก)
พ.ศ. 2524 ไดรับเลือกเปน “บุรุษคอมพิวเตอรแหงเอเชีย” และขึ้นปกวารสารคอมพิวเตอร-เอเชีย ที่ฮองกง
พ.ศ. 2531 คนแรกที่ ได เป น ศาสตราจารย ระดั บ 11 ในทุ กสาขาวิศ วกรรมศาสตร (สู งกวาผูวาราชการจังหวัด
ในดานพลเรือน และ เปนระดับจอมพลในดานทหาร) ที่พระจอมเกลาเจาคุณทหาร ลาดกระบัง
พ.ศ. 2537 เปนผูกอตั้งและประธานกรรมการบริษัทเคเอสซีใหบริการอินเทอรเน็ตรายแรกและใหญสุดของไทย
พ.ศ. 2541 ไดรับขนานนาม “บิดาอินเทอรเน็ตไทย” โดยบางกอกโพสต จีเอ็ม อิมเมจ สมารทจอบส ฯลฯ
พ.ศ. 2543 สัมภาษณลง “คอรปอเรตไทยแลนด” วา จะทําอีเลิรนนิ่งซึ่งจะมีกําไรมากกวาอีคอมเมิรซ
พ.ศ. 2545 เสนอและไดรับอนุมัติใหตั้ง “วิทยาลัยการศึกษาทางไกลอินเทอรเน็ต” มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และ
เปนประธานกรรมการและประธานผูบริหาร (ซีอีโอ) ประกาศวา ภายใน 10 ปจะมีนักศึกษา 100,000 คน
และกําไร 4,000 ลานบาทตอป
พ.ศ. 2545 เสนอนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทบวงมหาวิทยาลัยขอใหอัสสัมชัญเปดสอนอีเลิรนนิ่ง
พ.ศ. 2545 ยกรางกฎหมายอีเลิรนนิ่งฉบับแรกของไทย
พ.ศ. 2546 ในฐานะผู ก อ ตั้ ง และประธานเอแบคโพลล สั่ ง ให สํา รวจเรื่ อ งอี เ ลิ ร น นิ่ ง พบว า ร อ ยละ 77
ของผูตอบแบบสอบถามสนใจจะเรียนตอแบบอีเลิรนนิ่ง
พ.ศ. 2546 วันที่ 15 กันยายน สงบันทึกถึงนายกรัฐมนตรีขอใหชวยเรงรัดการประกาศกฎหมายอีเลิรนนิ่ง
พ.ศ. 2546 วันที่ 26 พฤศจิกายน ทบวงมหาวิทยาลัยจัดสัมมนาพิจารณกฎหมายอีเลิรนนิ่ง ในฐานะนายกสมาคม
คอมพิวเตอรแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภไดทําหนาที่เสนอรางกฎหมายในตอนเชาและ
ทําหนาที่ดําเนินการสัมมนาพิจารณในตอนบาย
พ.ศ. 2547 ได รั บ เลื อ กตั้ ง เป น ประธานสภาธุ ร กิ จ อี อ าเซี ย น เสนอรั ฐ มนตรี อ าเซี ย นให ส นั บ สนุ น อี เลิ ร น นิ่ ง
รัฐมนตรีเห็ น ดว ยและมอบหมายให สํ ารวจสภาพอีเลิ รน นิ่ งในอาเซี ย นซึ่ งตอ มาไดเสนอบทความ
ตามเมืองตางๆ ของอาเซียน
พ.ศ. 2548 วันที่ 14 มีนาคม สงบันทึกอีกฉบับถึงนายกรัฐมนตรีวาในฐานะประธานสภาธุรกิจอีอาเซียนไดรายงาน
ใหอาเซียนทราบวาเขมรนําหนาไทยดานอีเลิรนนิ่งแลว ขอความกรุณานายกรัฐมนตรีเรงรัดประกาศ
กฎหมายอีเลิรนนิ่งใหไทยนําหนาเขมร แบบเดียวกับที่อเมริกาเคยดําเนินการในกรณีสปุตนิคที่รัสเซีย
นําหนา
พ.ศ. 2548 วันที่ 26 ตุลาคม หลังจากกวา 3 ป และรวมกับ ภราดา ดร. ประทีป มารติน โกมลมาศ และ ภราดา ดร.
บัญชา แสงหิรัญ พยายามติดตามเรื่องจากรัฐมนตรี 5 ทาน ในที่สุดก็มีประกาศลงราชกิจจานุเบกษา
ใหทําอีเลิรนนิ่งได
พ.ศ. 2549 เดือนมกราคม มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปนมหาวิทยาลัยแรกของไทยที่เปดสอนหลักสูตรอีเลิรนนิ่ง
เต็มรูปแบบ หลักสูตรแรกคือ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตดานการจัดการ โดยมี ศ.ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน
เป น ผู อํ า นวยการหลั ก สู ต ร ต อ มาเป ด อี ก 3 หลั ก สู ต ร รวมทั้ ง ปริ ญ ญาเอกด านวิ ธี วิ ท ยาอี เลิ ร น นิ่ ง
ซึ่งเปนรายแรกของโลก
พ.ศ. 2549 วันที่ 7 เดือนมิถุนายน ไดรับประกาศเกียรติยศเปนผูประสบความสําเร็จแหงศตวรรษที่ 21 ในฐานะ
“บิดาอีเลิรนนิ่งไทย” โดยศูนยชีวประวัตินานาชาติที่เคมบริดจ อังกฤษ
พ.ศ. 2549 วันที่ 17 เดือนกรกฎาคม ไดรับรางวัลผลงานดีเดนในฐานะ “บิดาอีเลิรนนิ่งไทย” โดยศูนยชีวประวัติ
นานาชาติ ที่เคมบริดจ อังกฤษ

