
   

 

สรุปรายงาน 
ทูตสันติภาพสัญจร : สนทนาสันติภาพ (Open Forum) คร้ังที่ 4 

 ในหัวข้อ “สันติภาพสู่ต้นกล้าเยาวชน”  
วันพุธท่ี 13 กรกฎาคม  2554 

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) และ 
โรงเรียนธรรมวาที วัดราษฎร์บ ารุง 

สํานักงานเลขานกุารทูตสันติภาพ 
มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) 
โทร 02-718-7766 ต่อ 221, 230 
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ทูตสันติภาพสัญจร : สนทนาสันติภาพ (Open Forum) คร้ังท่ี 4 
 ในหัวข้อ “สันติภาพสู่ต้นกล้าเยาวชน”  วันพุธที่ 13 กรกฏาคม 2554 

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก  จ.ชลบุรี 
 

  การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีข้อมูลขา่วสารต่างๆ ล้วนก่อให้เกิดผลกระทบ
กับเด็กและเยาวชนทั้งในด้านความเจริญก้าวหน้า และปัญหาสังคม การแก้ไขปัญหาในรูปแบบที่เป็นองค์รวมคือ
การมองปัญหาทั้งระบบ เปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความคิดเห็น และสะท้อนให้ผู้ใหญ่ได้รับรู้ข้อมูลความคิดและ
ความต้องการที่แท้จริง การเปิดโอกาสให้เด็กได้รับการถ่ายทอดความรู้ และเรียนรู้จากผู้มีความรู้ดีและมี
ประสบการณ์ที่เหมาะสม จะสามารถเข้าถึงข้อมลูความรู้ที่เป็นประโยชน์ และแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด คณะแกนนํา
สนทนาสันติภาพ คณะอนุกรรมการทูตสันติภาพฝ่ายวิชาการและการศึกษา มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล 
(ประเทศไทย) จึงจัดสนทนา “สันติภาพสู่ต้นกล้าเยาวชน” โดยมีทูตสันติภาพ ผู้มีความรู้และมีประสบการณ์
เกี่ยวกับเยาวชน รวมทั้งแกนนําเยาวชนร่วมระดมสมอง สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมาแล้ว  8 ครั้ง ซึ่งคณะ
สนทนาสันติภาพได้เห็นความสําคัญของแนวคิดและกระบวนการในการสร้างแรงจูงใจให้เด็กรู้จักใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ และมีจิตอาสาเพ่ือสังคม ขณะนีอ้ยู่ในช่วงร่วมกันออกแบบ และหากระบวนการที่เหมาะสมในการ
สร้างต้นกล้าสันติภาพให้เกิดขึ้นกับชุมชนและเยาวชน โดยเน้นความสําคัญในการมองเห็นถึงคุณค่าของเยาวชน 
สําหรับนํามาใช้เป็นเนื้อหาในการสร้างต้นกล้าเยาวชนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ ด้วยความรู้ ความสามารถ 
คุณธรรม และมีอุดมการณ์เพื่อส่วนรวม เพื่อสามารถลด และแก้ไขปญัหาเด็กเยาวชนได้อย่างย่ังยืนต่อไป  คณะ
แกนนําสนทนาสันติภาพ คณะอนุกรรมการทูตสันติภาพฝ่ายวิชาการฯ จึงจัดกิจกรรมทูตสันติภาพสัญจร : สนทนา
สันติภาพ (Open Forum) ไปศึกษาดูงานด้านกระบวนการจัดการบริหาร ดูแลนักศึกษาให้มีศักยภาพ และร่วม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการนํากระบวนการการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างต้นกล้าเยาวชน เพื่อเป็นข้อมูลที่
เป็นประโยชน์สําหรับนํามาศึกษาในการสนทนาสันติภาพสู่ต้นกล้าเยาวชนต่อไป 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อเปิดโอกาสให้คณะสนทนาสันติภาพ ทูตสันติภาพ และผู้ทํางานเกี่ยวกับสันติภาพได้รับความรู้ 
ความเข้าใจในการนําแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการจัดการบริหาร ดูแลนักศึกษาให้มีศักยภาพ และกระบวนการ
จัดการสร้างแรงจูงใจให้เด็กรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และมีจิตอาสาเพ่ือสังคมมาใช้เป็นเนื้อหาในการสร้าง
ต้นกล้าเยาวชน 

เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ และสร้างเครือข่ายระหว่างองค์กรทั้งภาครัฐบาลและองค์กรเอกชนที่ทํางาน
เกี่ยวกับการป้องกันและแกไ้ขปัญหาเด็กและเยาวชน  
ระยะเวลาด าเนินการ วันพุธที่ 13 เดือน กรกฎาคม  2554 
สถานที่จัดโครงการ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก  จ.ชลบุรี 
กลุ่มเปา้หมาย คณะสนทนาสันติภาพ ทูตสันติภาพ และผู้ทํางานด้านเยาวชน จํานวน 40 คน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะแกนนาํสนทนาสันติภาพ คณะอนุกรรมการทูตสันติภาพฝ่ายวิชาการและการศึกษา 

มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) 



 3 

 

ก าหนดการ 

ทูตสันติภาพสัญจร : สนทนาสันติภาพ (Open Forum) คร้ังท่ี 4 
 ในหัวข้อ “สันติภาพสู่ต้นกลา้เยาวชน”  

วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2554 
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 

 

07.00 น. คณะสนทนาสันติภาพพร้อมกัน ณ มลูนิธิสหพันธ์สันติภาพสากลฯ 
07.15 น. คณะสนทนาสันติภาพออกเดินทางจากมูลนิธิฯ 
08.15 น. ถึงวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) 
  พิธีกรกล่าวต้อนรับและแนะนาํสภาพทั่วไป 
   ชมวีดีทัศน์  ประชาสัมพันธ์วิทยาลัย  
   อาจารย์ประเสริฐ กลิ่นชู ผู้อํานวยการวิทยาลัยฯ  กล่าวต้อนรับ 
  รับฟังการบรรยาย เร่ือง  ระบบติดตามนักศึกษา และซักถาม 
  โดย อาจารย์ไพโรจน์  เลิศกิจเจริญผล  ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่าย พัฒนานักศึกษา 
   -การใช้ IT ในการบริหารงานของ ครู และนักศึกษา 
   -ระบบกลอ้งวงจรปิด 
   -ระบบการประเมินผล 360 องศา 
  ศึกษาสภาพจริงของงานโดยทั่วไป 
10.30 น. สนทนาสันติภาพสู่ต้นกล้าเยาวชน 
   นําการสนทนาสันติภาพโดย รศ.ดร. ภิรมย์ จ่ันถาวร ผู้นําคณะสนทนาสันติภาพสู่ต้นกล้า เยาวชน  
11.30 น. ออกเดินทางไปร้านเปี๊ยกโภชนา บางแสน 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (อาหารทะเล) โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก เป็นเจ้าภาพ   
   ณ ชายทะเลหาดบางแสน 
13.30 น. ออกเดินทางจากชายทะเลหาดบางแสน ไปวิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิม  
   หรือศาลเจ้า "หน่าจาซาไท้จ้ือ" 
14. 00 น. ไหว้พระชมวิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิม หรือศาลเจ้า "หน่าจาซาไท้จ้ือ" ตามอัธยาศัย 
14.20 น. ออกเดินทางเลียบเส้นทางชายทะเลอ่างศิลาไปยังโรงเรียนธรรมวาที วัดราษฎร์บํารุง 
14.50 น. ถึงโรงเรียนธรรมวาที วัดราษฎร์บํารุง  
   รับประทานอาหารว่าง 
15.00 น. ฟังการช้ีแจงสรุป และชมการแสดงของนักเรียนช้ัน ป.1-ป.6 ของโรงเรียนธรรมวาที วัดราษฎร์

 บํารุง 
    -แลกเปลี่ยนซักถาม 
16.30 น.  เดินทางกลับกรุงเทพฯ  
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 นางชุติมา ผาสุก 
 เลขานุการคณะกรรมการบริหารกิจการภายใน 
 กล่าวต้อนรับ และแนะน าวิทยาลัย 
 

  กราบสวัสดีทุกๆ ท่านอย่างเป็นทางการนะคะ ดิฉันอาจารย์ 
ชุติมา ผาสุก เลขานุการคณะกรรมการอํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีภาค
ตะวันออก (อี.เทค) มีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างย่ิงค่ะที่ทุกท่านให้เกียรติเข้ามา
เย่ียมชมวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ในคร้ังนี้ และท่านก็เป็น
คณะแรกของเราค่ะที่เราได้รับการเปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนเทคโนโลยีภาค
ตะวันออก (อี.เทค) เป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อ.ีเทค) ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน ฉบับที่ 2 
ซึ่งบัญญัติใช้พ.ศ. 2554 ลงนามพระปรมาภิไธย เมื่อวันที่ 2 มิถนุายน ในมาตราที่ 28 บอกว่าถ้าหากว่าสถานศึกษา
นั้นเปิดสอนทั้งสองระดับ คือระดับ ปวช. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับปวส. คือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง สถานศึกษาสามารถใช้ช่ือวิทยาลัยนําหน้าโรงเรียนได้ ในภาษาอังกฤษใช้คําว่า Eastern College of Tech-

nology มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2526 ที่คณะกรรมการบริษัทอี.เทค ซื้อกิจการ
เทคโอเวอร์มานะคะ แต่ว่าด้วยพระราชบัญญัติเอกชน พ.ศ.2525  เรา
ยังเป็นโรงเรียน ซึ่งช่ือภาษาไทยเรายังใช้โรงเรียน แต่ช่ือภาษาอังกฤษ
ใช้คําว่า Eastern College ตั้งแต่เร่ิมต้นแล้ว อย่างไรก็ตาม ในวันนี้
ดิฉันก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างย่ิงที่ทางมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากลฯ ให้
เกียรติเข้ามาเย่ียมชมอี.เทคของเรานะคะ  ลําดับแรกเลยนะคะ ดิฉันจะ
ขอนําเสนอ Presentation ของวิทยาลัยใช้เวลาประมาณ 7 นาที 

หลังจากนั้นจะเรียนเชิญท่านผู้อํานวยการประเสริฐ  กลิ่นชู กล่าวต้อนรับท่าน และท่านจะเปน็วิทยากรนําเสนอ
ข้อมูลตา่งๆ ของวิทยาลัยของเราให้ทุกท่านได้รับทราบนะคะ และท่านพลเอกเทอดศักดิ์ ก็จะมาพร้อมกับ
คณะกรรมการบริษัท อี.เทค จํากัด ด้วยนะคะ ลําดับแรกนี้ ดิฉันขออนญุาตนําเสนอ Presentation โดย ท่านอาจารย์
สุดเขต  หนูรอด เป็นหัวหน้าศูนย์พัฒนามัลติมีเดียทางการศึกษาของ
เรา และอีกท่านหนึ่งที่คอยเอื้ออํานวยความสะดวก คือท่านอาจารย์ 
ฐาปนีย์      อนุกูลเวช เป็นผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายกองทุนค่ะ 
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  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค)ได้แต่งต้ัง คุณสมชาย งามวงษ์วาน เป็นผู้รับ ใบอนุญาต 
และผู้อํานวยการ โรงเรียน เทคโนโลยี ภาคตะวันออก (อี.เทค)พร้อมทั้งได้แต่งต้ัง อาจารย์ประเสริฐ กลิ่นชู ซึ่งเดิม 
ทํางานเป็นอาจารย์ใหญ่ อยู่โรงเรียนพาณิชยการ(ชลบุรี) วัดกลางมาเป็นผู้จัดการ โรงเรียน ซึ่งท่านเป็นบุคคลหนึ่ง 
ซึ่งทางคณะกรรมการ บริษัทเห็นชอบแล้วว่า มีความวิริยะอุตสาหะ และเป็น ผู้มี ประสบการณ์มีความสามารถ ใน
การ บริหารโรงเรียนใน ระดับ อาชีวศึกษาท่าน พร้อมที่จะนําสถานศึกษาแห่งนี้ไปสู่ความสําเร็จได้ หลังจากนั้น 
ไม่นานแผนการก่อสร้าง อาคารสถานที่ก็เร่ิมขึ้น 
 

 
 

กล่าวต้อนรับและบรรยาย  
โดย นายประเสริฐ  กลิน่ชู 

ผู้อ านวยการวิทยาลยัเทคโนโลยภีาคตะวันออก (อ.ีเทค) 
  กราบเรียนคณะกรรมการ คณะทูตสันติภาพ มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากลทุกท่านครับ  ผม
ประเสริฐ กลิ่นชู ผู้จัดการวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)นะครับ ซึ่งเป็นเกียรติยินดีเป็นอย่างย่ิงที่ท่าน
ให้เกียรติมาเย่ียมชมในวันนี้นะครับ กล่าวว่า การเข้าแถว 4 นาทีของวิทยาลัยฯ เป็นวัฒนธรรมขององค์กรเราไม่ว่า
นักศึกษาท่านจะมาวันใดก็ตาม จะเห็นเด็กของเราเข้าแถวได้ใน 4 นาทีนักเรียนที่เข้ามาใหม่ปีหนึ่ง ผมจะบอกกับ
ผู้ปกครองว่านักเรียนว่า เมื่อลูกของท่านมาเรียนที่นี้เป็นระยะเวลาเกินสามวัน ลูกของท่านจะเข้าแถวได้ภายใน 3 
นาที แล้วเวลาจริงๆ สักวันสองวันเราสามารถจะปรับปรุงได้เพราะว่าเรามีความเช่ืออย่างหนึ่งว่าคนไทยจะสามารถ
ปรับตัวและเข้ากับวัฒนธรรมขององค์กรนั้นได้ อย่างเช่น คนไทยในสิงคโปร์บอกว่า ห้ามเคี้ยวหมากฝร่ังนะ ห้าม
สูบบุหร่ี ดังนั้นคนไทยสามารถจะปรับตัวให้เข้าสภาพแวดล้อมเหล่านั้นได้ เพราะฉะนั้นถ้าเราทําให้วัฒนธรรม
ของเราให้ชัดเจน และจะต้องทําให้เขาเห็นว่าใครที่มีหนวดเครามา ใครที่เจาะหูมา (ผู้ชายนะ) หรือว่าใครที่นุ่ง
กระโปรงส้ัน ต้องให้สังคมนั้นนะมองแล้วน่ารังเกียจ เราจึงมีวัฒนธรรมที่ชัดเจน จึงไม่เห็นเด็กที่ทําตามวัฒนธรรม
ของเกาหลี ดังนั้นจะเห็นในรูปว่าของเราจะไม่เห็นผู้ชายหนวดเครารุงรัง ไว้ผมหน้าม้า วัฒนธรรมของเราก่อนที่จะ
เป็นโรงเรียนสีขาว ได้รณรงค์เร่ืองของบุหร่ี โดยเร่ิมต้นจากครู ครูและนักเรียนจะไม่สูบบุหร่ี เพราะฉะนั้นครูและ
นักเรียนไม่สูบบุหร่ี เร่ิมต้นตั้งแต่ปี 2531  มาจริงจังเมื่อปี  2538 โดยที่ครูทุกคนจะต้องไม่สูบบุหร่ี ครั้งแรกก็เชิญ
จากหน่วยโรงพยาบาลมาอบรมครั้งแรกก็มีครูประมาณ 10 กว่าคนเข้าฟังการอบรม  ตอ่มาการให้สัญญาว่าใครควร
จะเลิก ถ้าไม่เลกิเพราะว่าการสูบบุหร่ีเด็กนักเรียนควรรู้ว่าในห้องน้ําจะติดกล้องวงจร ก่อนที่เราจะทําอะไรเราจะ
บอกเด็กล่วงหน้าอย่างเช่นว่า ครูจะบอกว่า “เราจะงดสูบบุหร่ี” ก่อนพักเที่ยง 11.00 น. ครูจะไปรอหน้าห้องส้วม 
“ถ้าเธอสูบบุหร่ีใส่ที่ฉ่ีหรืออ่างล้างหน้า ครูจะเอากล้องมาถ่ายรูป ใครอยู่ในกล้องถือว่ามีความผิดหมด” แต่ปัจจุบัน
นี้กล้องเราใช้ ระบบดิจิตัล เราใช้กล้องวงจรปิดเข้ามาช่วยในระบบของเราก็เพราะในห้องน้ําชายมีในส่วนของอ่าง
ล้างหน้า ส่วนตัวผมเองมีสองอย่างคือจะไม่สูบบหุร่ีและไม่ดื่มเหล้า แต่ในระยะวัยรุ่นก็ไม่สูบบุหร่ีและกินเหล้า ผม
บอกผู้ปกครองนักเรียนว่าเราสอนนักเรียน ไม่ให้สูบสมัยเด็กๆ ผมเห็นผู้ใหญ่บางคนแอบสูบบุหร่ีมา หรือครูเข้ามา
เห็นเด็กแอบสูบบุหร่ีมาตาแดง ครูก็สอนว่าโทษบุหร่ีไม่ดี นักเรียนก็ถามว่า บุหร่ีไม่ดีแล้วทําไมอาจารย์สูบ ครูบอก
ว่า “ครูโตแล้วมีงานทําแล้ว” นี่คือคําตอบของครูสมัยโบราณ แต่สมัยนี้มันตอบอย่างนั้นไมไ่ด้ เพราะฉะนั้นเราบอก
ว่าบุหร่ีไม่ดีเราจะต้องไม่สูบบุหร่ี เหล้าไม่ดี เราไม่ต้องไปกนิ ดังนั้นแล้วเราจึงแจ้งกับผู้ปกครองว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่
ดีเราจึงไม่ทํา ดังนั้นเราจึงทําให้อาจารย์ของเราไม่สูบบุหร่ีได้ แต่ออกไปข้างนอกแล้วผมไม่แน่ใจ ผมไม่เห็นวินัย
ของเรา แต่ในโรงเรียนของเราผมมั่นใจ เรามีครู เจ้าหน้าที่ของเราไม่สูบบุหร่ี เรารักการทํางานนั้น เรารู้ว่าเร่ืองการ
สูบบุหร่ีนั้นเป็นวัฒนธรรมที่สําคัญขององค์กรเรา ผมบอกกับนกัเรียนและผู้ปกครองว่า ผมเดินไปที่ไหน ผมจะ
รับไหว้นักเรียนทุกคน ผมไม่เคยบอกว่า ผมเดินไปเจอนักเรียนพันคน มีคนบอกว่าพยักหน้าแล้วก็เดินไป ผมบอก
ว่าผมจะไม่ทําเช่นนั้น เพราะเราสอนให้เด็กรู้จักวัฒนธรรม เด็กจะยกมือไหว้เราแค่คร้ังเดียว และเราคิดว่าเราไหว้
มาเยอะแล้วเราไม่ไหว้ หรืออีกอย่างหนึ่งคือ การเซ็นวุฒิบัตร กับการทําหนังสือออกตัวผมเองก็ไม่เคยใช้การสแกน  
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เพราะว่าหนังสือที่ออกไป วุฒิบัตรที่ออกไปนั้นแค่เพียงฉบับเดียวเท่านั้น เราต้องให้เกียรติคําพูดนั้น เพราะฉะนั้น
ปีหนึ่งผมจะเซ็นวุฒิบัตรเอง หลายคนที่เรียนจบจะได้รับความภาคภูมิใจคือ วุฒิบัตร และไม่รวมใบรบ. เพราะเป็น
หน้าที่ของเราที่ต้องเซ็นด้วยตนเองเพราะถือว่ามนัเป็นเร่ืองเล็กๆ น้อยที่เขาจ้างเรามาทํางาน นี่คือหน้าที่หลักของ
เรา ผมก็เคยบอกหลายคนว่า คุณไปทํางานตรงนี้ไหว ไม่ไหว การช้ืออาหารก็เป็นวัฒนธรรม เด็กเข้าจะเห็นตอน
กินข้าว ก็อาจจะรอคิวเหมือนกนั เมื่อเขาทานเสร็จเขาก็เก็บภาชนะ ถ้วยชาม การแต่งกาย ที่เห็นแล้วว่า ต้องอยู่ใน
ระดับนี้นะครับ ห้ามไว้ผมยาวรุงรัง ให้ตัดผมสั้น ถ้าคนไหนใส่เสื้อกับกระโปรงผิดเคร่ืองแบบ เราจะยึดเก็บไว้ เรา
จะมีเสื้อกับกระโปรงแจกให้ เราก็จะเอาชุดเหล่านี้ ไปบริจาคให้น้ําท่วม ไฟไหม้ บางคนมีคนบอกว่าเป็นสิ่งที่
สมควรไหม ผมบอกว่า เราไปอยู่ในที่ใดก็ตาม เราเคารพในการแต่งกาย ต้องทําตามกติกาของเรา วิธีการที่ดีที่สุด
คือการที่เค้าได้สัมผัสกับคาํพูดที่ดีที่สุดของครู เช้าขึ้นมานักเรียนจะต้องมารูดบัตร คุณจะเห็นว่าอยู่หน้าโรงเรียน 
มิใช่ เป็นเร่ืองของกติกาที่เราจะต้องให้กําลังใจเขา เขามาสาย อาจจะรู้สาเหตุว่ารถติดอะไรบ้าง หรืออาจจะทํางาน
ก็ตาม แต่ผมบอกกับนกัศึกษาทุกคนว่าเราต้องฝึกวางวินัย ทุกคนต้องมาสแกนบัตรแปดโมงสิบนาที ใครมาสแกน
บัตรแปดโมงสิบนาทีไม่ทัน แล้วมาอ้างว่าบ้านไกล รถติด มันไม่ใช่เหตุผล ผมบอกว่าถ้าอย่างนัน้ ถ้าลกูครูจะต้อง
ไปทํางานลกูครูต้องให้โรงงานมาสร้างหน้าบ้านเพื่อเป็นหน้าที่ในการแก้ปัญหาในการมาไม่ทนั ครับ เพราะฉะนั้น 
มันไม่ใช่เหตุผลว่าเธอ จะมาไม่ทันเพราะบ้านไกล รถติด เพราะคนไทยชอบโทษอย่างหนึ่งคือโทษสภาพแวดล้อม 
ไม่โทษตัวเอง ว่าตัวเองมาไม่ทันเพราะอะไร อนันั้นหน้าที่ของเราฝึกความรับผิดชอบ ในแต่ละปีนั้นเรามีบริษัทมา
รับจัดหางานระบบ บริษัทต่างๆ เขาพูดให้ผมฟังเสมอว่า คนเก่งก็มีทุกบริษัทต้องการ แต่สิ่งที่เข้ากับงานก็คอื มี
ความรับผิดชอบออกไป ไอ้คนเก่งเนี๊ยะเขาฝึกได้ เครื่องมือในโรงเรียนในทุกประเทศสู้โรงงานเขาไมไ่ด้ เขา
เปลี่ยนทุกปี ตลอดเวลา ต่างจากเครื่องมือคณุมันอยู่อย่างไร มันอยู่อย่างนั้น ไม่เปลี่ยน ไปมหาลัยของเอกชน หรือ
ของรัฐเปลี่ยนไม่ทันเขา คุณต้องฝึกพื้นฐาน ออกไปและฝึกความรับผิดชอบออกไปสู่สังคม อย่าฝึกที่จะมีการไป
โทษสภาพแวดล้อมไปทั่วไปไม่ทันก็โทษชาวบ้านไป ดังนั้นหน้าที่ของคุณคอืฝึกทัศนะ เรามาสแกนบัตรไม่ทัน 
ไม่มีสาเหตุ เป็นความรับผิดชอบของเขา เธอบ้านไกลเธอกม็าอยู่หอ เราจัดรถบริษัทฟรีให้ ทั้งหมด 31สาย บริการ
ฟรีนั้น ค่าใช้จ่ายที่เราบริการ ตั้งแต่บางนา บางน้ําเปร้ียว บางปู สัตหีบ ค่ารถบริการปีหนึ่งสิบกว่าล้านบาท ก็เป็น
หน้าที่ความรับผิดชอบของนายกครับ เราสามารถที่จะบริการนักเรียนได้นะครับ ในส่วนนี้ครับ เช้าขึ้นมาคนไหน
ผมยาว เครายาว เรามีมีดโกนให้ โกนเลย ถ้าผมยาวไม่มีการบอกว่าพรุ่งนี้ไปตัดมานะ ตัดเลย ไมอ่ย่างนั้นก็จะมีการ
ผลัดวันประกันพรุ่ง วันเปิดเรียนวันแรกเราจะสร้างเป็นกติกาขึ้นมา ครูจะต้องพร้อมกอ่น เด็กกต็้องพร้อมเพรียง 
ผมไม่ชอบเร่ือง ผู้ชายที่เจาะหู ระเบิดหู ผมเดินไปแล้วผมทนไม่ได้ ผู้หญิงที่เจาะร้อยลงมา คนเป็นครูทนไม่ได ้
หลายคนบอกว่าถ้าผอ. ออกระเบียบแบบนี้ จริงๆ ผมจะให้คุณดูวิจัย ตามสภาพแล้วเราจะคัดกรองนักเรียน ถ้าไม่
พร้อมไม่ตอ้งมา  ไอ้คนที่ไม่พร้อมมันมีปัญหาทั้งนั้นแหละ คนที่ดีที่สุด คือเราต้องกรองน้ํามาอยู่กะเรา เด็กที่มา

เรียนกับเราแล้วเป็นเด็กไม่ดี เด็ก3.5 มาเรียนกับเราฟรีเกือบ 200 คนอันนี้มี
สวัสดิการมาดูแลให้ มีค่ารักษาพยาบาล มีห้องชาเลนนิ่ง บริการอินเตอร์เน็ต 
สืบหาข้อมูลต่างๆ มีห้องสมุดออนไลน์ มีห้องประชุม ที่บรรจุได้ประมาณ 
300 คน  
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พลเอกเทอดศักดิ์  มารมย์                              
ประธานมูลนิธสิหพนัธ์สันติภาพสากลฯ 

กล่าวแนะน าคณะกรรมการบริหารวิทยาลยัฯ 
 และคณะกรรมการบริษัท อี.เทค จ ากัด 

 
  กระผมต้องขออภัย ท่านคณะกรรมการมูลนิธิฯ และทูตสันติภาพ มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากลฯ  
ตามกําหนดการของเรา ผมได้บอกกับนอ้งว่าเราควรจะมาถึงวิทยาลัยฯ เวลา 9.30 -10.00 น. เพราะตามกําหนดการ
แล้วเราจะอยู่ที่นี่ถึงเที่ยง และวิทยาลัยก็กรุณาเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันทางคณะของเราทางท่านผู้อํานวยการ
บอกว่า คณะของเราเป็นชุดพิเศษจริงๆ เพราะปกติแล้ววิทยาลัยจะไม่รับแขกในช่วงเช้า จะรับแขกในช่วงบ่าย
เท่านั้น ถ้าไม่เป็นอย่างนั้นแล้วไม่ไหว เพราะเดือนหนึ่งมีแขกมาเย่ียมเยอะมาก และมันก็เป็นทําเนียมประเพณีไทย
อยู่แล้วที่ครูอาจารย์ต้องมาต้อนรับแขกที่มาเย่ียมแต่คณะนี้ปฏิเสธไม่ได้เพราะประธานที่ปรึกษาพามา เพราะฉะนั้น
ขอให้เราทุกคนปรบมือให้เกียรติคณะกรรมการบริหารโรงเรียนด้วยครับ และขอแนะนําคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัย และคณะกรรมการบริษัท ด้านซ้ายมือของผมท่านดํารงตําแหน่งเป็นผู้จัดการบริษัท อี.เทค จํากัด และ 
กรรมการบริหารวิทยาลัย นายสุรพงษ์  เจริญบูลย์วิวัฒน์ ต่อมาท่านเคยเป็นอดีตผู้อํานวยการโรงเรียน หลังจากนั้น
ท่านได้เกษียณออกมาจึงได้มาทํางานให้เราเต็มตัว ท่านเป็นรองประธานบริหารวิทยาลัยและกรรมการบริหาร  
บริษัท อี.เทค จํากัด อาจารย์ศักดิ์ชาย  ไพบูลย์นันทพงศ์ ครับท่านต่อมาก็เป็นรองเช่นเดียวกันครับ ท่านเป็นรอง
ประธานบริหารวิทยาลัย และกรรมการ บริษัท อี.เทค จํากัด คุณสง่า อนันต์นาวีนุสรณ์ สุภาพสตรีท่านเดียวที่นั่งอยู่
ตรงหน้านี้ท่านมีความสําคัญเป็นอย่างมากครับ ท่านดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการบริหารวิทยาลัยและรองกรรมการ
ผู้จัดการบริษัท อี.เทค จํากัด คุณอัชฌา อรุนงามวงศ์ ท่านสุดท้ายที่ได้มาตอ้นรับเรานะครับท่านเคยเป็น
ผู้อํานวยการโรงเรียนชลราษฎรบํารุงซึ่งโรงเรียนที่ได้ผลิตบุคลากรที่มีความต้องการเพื่อชาติบ้านเมืองมาเยอะแล้ว 
พลเอกวิจิตร กุลละวนิชย์ ก็เรียนที่นี้ พลเอกอิสระพงศ์ หนุนภักดี ก็เป็นศิษย์เก่าที่นี้ กระผมไม่ใช่ศิษย์เก่าที่นี้แต่ก็ได้
ไปสร้างห้องสมุดให้กับที่นี่  โรงเรียนชลราษฎรบํารุง เมื่อ 25 ปีที่แล้วตอนนั้นมลูค่าประมาณ 3 ล้าน และท่านเองก็
ได้ช่วยเรามาตลอด ท่านดํารงตําแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท อี.เทค จํากัด และกรรมการบริหารวิทยาลัย อาจารย์
ภุชงค์   บุณยรัตนสุนทร  สําหรับท่านผู้อํานวยการโรงเรียนคิดว่าท่านคงแนะนําตัวเองแล้ว ท่านได้อยู่กับเรามา
ตั้งแต่เร่ิมต้นท่านมีความสําคัญมากสําหรับวิทยาลัย เพราะท่านได้ทํางานทุ่มเทอย่างหนัก ท่านรักและดูแลนักศึกษา
เหมือนเป็นลูกของท่านเอง ท่านอยู่กับเรามาตั้งแต่เร่ิมต้น ขอแนะนําอีกครั้งหนึ่งครับ อาจารย์ประเสริฐ  กลิ่นชู  
ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก วันนี้ทุกท่านที่มาก่อนทา่นก็ได้เห็นแล้วนะครับว่านักเรียนของเรา
เกือบหมื่นคน เข้าแถวได้ภายในเวลา 4 นาที และสิ่งต่างๆที่กระผมเคยบอกกับทุกท่านว่าอาจารย์ที่นี่  400 กว่าคน
ไม่สูบบุหร่ี  ท่านจะไม่เห็นเด็กนักศึกษาของเราใส่ชุดนักศึกษาไปเดินเล่นตามศูนย์การค้า เราจะมีการสุ่มตรวจฉี่ทุก
วัน และถ้าเราพบว่าเด็กคนไหนติดยาเราจะส่งจดหมายถึงผู้ปกครองแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ และให้เด็กมาสารภาพ
กับเราเพื่อรับการเข้ารักษา แต่มีเด็กบางคนไม่ยอมมาสารภาพ แล้วหายไปเลย ไม่มาโรงเรียนเลยก็มี เราไม่ได้ง้อนะ 
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ครับ หรือตั้งแต่รัฐบาลไม่ได้จ่ายค่าเล่าเรียนให้ ที่นี่ค่าเล่าเรียนแพงกว่าที่อื่นในจังหวัดชลบุรี เราก็ไม่ได้ง้อนกัเรียน
เลยนะครับ ที่นี่มีมาตรฐานนะครับ นักเรยีนที่นี่ฝากเรียนได้ แต่ครูอาจารย์ ที่นี่ฝากไม่ได้ และนี่ก็เป็นเล็กๆ น้อยๆ ที่
ผมได้ช่วยเสริม นะครับ 
 

 
 

นายไพโรจน์  เลิศกิจเจริญผล  
ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา  
ชี้แจงระบบการดูแลนักศึกษา และระบบการพัฒนานักศึกษา  
 

  ระบบติดตามนักเรียน  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ  ในระบบสารสนเทศจะมีการ log 
in เข้ารหัส  ในระบบสารสนเทศจะเป็นเร่ืองของการจัดการภายใน  ระบบดูแลนักเรียน เป็นการใช้ครูที่ปรึกษาใน
การดูแลนักเรียน  เร่ิมตั้งแต่การรูดบัตรตอนเช้า  การเช็คชื่อ  การตรวจสอบ. 

ระบบคัดกรองนักเรียน 
 แบ่งนักเรียนเป็น 3 กลุ่ม 

1 กลุม่ทั่วไป 
2 กลุม่เฝ้าระวัง 
3 กลุม่ดูแล 

  ระบบข้อมูลนักเรียน  โปรแกรมคํานวณเกรดเฉลี่ย  ความน่าจะเป็น (คํานวณเกรดล่วงหน้า) 
  การเข้าระบบอินทราเน็ตนกัเรียน – นักศึกษาใหม่  
ให้เปิดเว็บไซต์ไปที่ http://mos.e-tech.ac.th/e-studentจะได้หน้าเว็บไซต์ดังรูป ใส่รหัสประจําตัวและรหัสผ่านที่
ด้านขวามือในหมวด “ เข้าใช้  Intranet ”  
วิธีเข้าระบบ ของนักศึกษาใหม่หรือนักศึกษาที่ยังไม่เคยใช้ระบบอินทราเน็ต มีขั้นตอนดังนี้ ที่ช่อง “รหัส
ประจ าตัว” ให้ใส่ รหัสประจําตัวนักศึกษา 12 หลัก (ตามบัตรประจําตัวนักศึกษา) ที่ช่อง “รหัสผ่าน” ให้ใส่เลข วัน
เดือนปีเกิด จํานวน 10 หลัก ตัวอย่าง เช่น นักศึกษารหัสประจําตัว 512125061047 เกิดวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2532 
จะใช้รหัสผ่านเป็น 23102532 เสร็จแล้วคลิกที่ปุ่ม [ เข้าสู่ระบบ ] จะเข้าสู่หน้าตั้งรหัสผ่านใหม่สําหรับการใช้งาน
ครั้งแรก ดังรูป จะเข้าหน้าต่างของระบบอินทราเน็ตสําหรับนักเรียน – นักศึกษา 
      ที่ช่อง “รหัสผ่านเดิม(password)” ให้ใส่รหัสผ่านที่เป็นวันเดือนปีเกิดเหมือนในหน้าแรก ที่ช่อง 
“รหัสผ่านใหม่(new password)” ให้ใส่รหัสผ่านใหม่(ตั้งเองไม่เกิน 20 ตัวอักษร) มีรูปแบบเป็น ตัวอักษร A-Z หรือ 
a-z หรือเลข 0-9 หรืออักขระ + - * . ! @ # _ เท่านั้นโดยตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ถือว่าเป็นคนละตัวกัน รหัสผ่านใหม่
นี้จะใช้ในการเข้าระบบครั้งต่อไป ที่ช่อง “ยืนยัน-รหัสผ่านใหม่(re-new password)” ให้ใส่เหมือนกบัช่อง รหัสผ่าน
ใหม่ ที่ช่อง “อีเมลติดต่อ” ให้ส่งอีเมลแอดเดรส(ถ้ามี) ถ้าไม่มีให้เว้นว่างไว้ไม่ต้องใส่ คลิกปุ่ม [ เขา้สู่ระบบ ] 



 9 

 

โปรแกรมจะเปิดหน้าต่างระบบอินทราเน็ตนักศึกษาหน้าแรกขึ้นมาดังรูป  
วิธีแก้ไขรหัสผ่านใหม่  
เมื่อนักศึกษาต้องการแก้ไขรหัสผ่านใหม่ในคร้ังต่อไปให้คลิกที่เมนู 
“แก้ไขรหัสผ่าน” ในส่วนของเมนูหลักด้านซ้ายมอื แล้วทําการใส่รหัสผ่าน
ใหม่และยืนยันรหัสผ่านใหม่ คลิกบันทึกเพื่อเปลี่ยนรหัสผ่าน ** รหัสผ่าน
ใหม่นี้จะใช้ในการเข้าระบบในคร้ังต่อไป **  
ข้อมูลในระบบอินทราเน็ตที่นักศึกษาควรรู้  

 ข้อมูลส่วนตัว นักศกึษาต้องเข้ามาเช็คข้อมูลส่วนตัว เกี่ยวกับ
ช่ือ-นามสกลุตนเอง บิดา มารดา ที่อยู่ วันเดือนปีเกิด และอื่น ๆ 
ให้ถูกต้อง ถ้าไมถู่กต้องให้ติดต่อแก้ไขที่ฝ่ายทะเบียนทันที  

 SIS Online  
ข้อมูลด้านวิชาการ  

  คะแนนเก็บ เป็นรายงานคะแนนเก็บแต่ละรายวิชา และรายงานรวมทุกรายวิชาตามเทอมและปี
การศึกษาที่ต้องการ  

 คะแนนกีฬาสี เป็นรายงานคะแนนกิจกรรมกฬีาสี แสดงการเข้าร่วมกิจกรรมแต่ละครั้งในวันที่ทาง
โรงเรียนกําหนด และสรุปคะแนนสุทธิเต็ม 5 คะแนนบวกเพิ่มเป็นคะแนนเก็บทุกรายวิชาในภาคเรียนที่ 
2 ของทุกปีการศึกษา ถ้าวันใดที่คะแนนของนกัเรียนไม่ถูกตอ้ง 

 ตรวจสอบเวลาเรียน เป็นรายงานการขาดเรียนในแต่ละรายวิชา จะบอกจํานวนคาบที่ขาดได้ คาบที่ขาด
ไปแล้ว และคาบคงเหลือให้นักเรียนได้ตรวจสอบว่าจะหมดสิทธ์ิสอบหรือไม่  

ข้อมูลทะเบียน  
 รายงานผลการเรยีน จะแสดงผลการเรียนและเกรดเฉลี่ยสะสมทั้งหมดของนักเรียนที่เรียนผ่านมาแล้ว 

และแสดงรายละเอียดขอรายวิชาที่มีการลงเรียนติวปรับเกรดไว้ ส่วนรายวิชาที่สามารถลงเรียนติวปรับ
เกรดได้ แต่ยังไม่ได้ทําการจอง ให้คลิกปุ่ม จอง หรือ ลงช่ือเพิ่มในรายวิชาดังกล่าว ดังรูปตัวอย่าง  

 ค านวณผลการเรียนปัจจุบัน ใช้คํานวณเกรดในรายวิชาที่เรียนมาแล้วเพื่อใช้ในการวางแผนการเรียนติว
ปรับเกรด เพื่อนให้ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องการ  

 ค านวณผลการเรียนล่วงหนา้ ใช้คํานวณเกรดในทุกรายวิชาตามหลักสูตรตลอดปีการศึกษา เป็นการ
ประมาณการล่วงหน้าว่าจะต้องเรียนให้ได้เกรดอะไรในแต่ละรายวิชาเพื่อให้ได้เกรดเฉลี่ยสะสมใน
ระดับที่ต้องการ  

ข้อมูลปกครอง ( ฝ่ายพัฒนานกัศึกษา )  
 วันขาดเรียน รายงานวันที่นักเรียนขาดเรียน  
 คะแนนความประพฤติ รายงานการหักคะแนนความประพฤติ

ของนักเรียน  
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กิจรรมสนทนาการถามตอบ 
 

นางกมลทิพย ์ พยัฆวิเชียร  นักเรียนที่เข้ามาเรียนเสียค่าเล่าเรียนคนละเท่าไหร่?  ระบบดีแบบนี ้ ทา่น
มีนโยบายจะเผยแพร่ไปยังมหาวิทยาลัยอื่นๆได้อย่างไร 
ผอ. ค่าเทอมคนละ  2,800  บาท  รถฟรี อินเตอร์  และมีชุดนักเรียนฟรีครับ  ในด้านของการมาดูงาน
มี 400 กว่าที่มาดูงานที่นี่ แต่ทุกคนดูแล้วก็พูดว่าดี แต่ทําไมไ่ด้ ถามว่าที่ทําไม่ได้เพราะอะไร เพราะว่า

เขาไม่สามารถบังคับให้ครู อาจารย์มาสอน หรือโทรตามนักเรียนไม่ได้ การติดกลอ้งวงจรติดทุกห้องเรียนครับ 
นพ.เล็ก  ทวีเติมสกุล  รู้สึกประทับใจมาก  มีคําถามคือ  ระบบการบริหารจัดการด้าน  IT   เป็น
หลักการพัฒนาของโรงเรียนหรือไม่ 
ผอ.  เป็นของโรงเรียนเอง  ทุกวันอังคาร  เวลา  14.30 น. จะมีการประชุมครู เป็นการประกันภายใน 
เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาน้ําผึ้งหยดเดียว  เราเป็นโรงเรียนเอกชน  ไม่สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจาก

สาธารณะชนได้หมด  หน้าที่ของเราคือทําอย่างไรไม่ให้เป็นข่าว  ทําอย่างไรไม่ให้เกิดปัญหา 
 นพ.เล็ก  ทวีเติมสกลุ  ระบบวิทยาลัยของประเทศไทยในปัจจุบัน เป็นวิทยาลัยของรัฐและเอกชน
ทั้งหมดเท่าไหร่ 
 ผอ.  วิทยาลัยมีทั้งหมดกว่า 400 แห่ง  เป็นอาชีวะประมาณ 400 แห่ง  วิทยาลัยเอกชน  400  แห่ง  และ
วิทยาลัยของรัฐ  3,000  แห่ง 

 ผศ.สุระษา  ตันสวัสดิ์   ตัวของท่าน  ผอ.เองทํางานที่นี่มาตลอด  มีเทคนิคอย่างไรที่ทําให้ครู
ทุกคนเป็นแบบท่าน  มีเทคนิคร้อยใจครูให้อยู่ที่นี่  รักนักศึกษาเหมือนลกู  ส่วนตัวมีความคิดมาตลอด
ว่าไม่อยากให้ลูกเรียนอาชีวะ  แต่วันนี้ดีใจที่ได้มาศึกษาดูงานที่นี่ 
 ผอ.  เร่ืองของการประชาสัมพันธ์มีจุลสารกว่า  10,000 ฉบับ  เมื่อมีผู้มาดูงานทางวิทยาลัยจะ

ให้เทคนิคเหมือนกันทุกโรงเรียน  แต่ส่วนใหญ่ไม่สามารถนําไปปฏิบัติได้  สําหรับแรงจูงใจในการทํางานคือ  ครู
ต้องรักบริหาร  รักโรงเรียน   ในเว็บของวิทยาลัยจะมีระบบถามตอบ  E-director   

นางนิตยา    ลักษณวิสิษฐ์   ขอถามท่านประธานบริษัทและคณะกรรมการ   ในวัตถุประสงคข์อง
วิทยาลัยดูแล้วอยู่ในพรหมวิหาร 4  อยากเรียนถามว่าในแต่ละปีใช้งบประมาณในการบริหารจัดการ
เท่าไหร่  และมีการรวมตัวกันได้อย่างไร 
  พลเอกเทอดศักดิ์  มารมย์  พวกเราที่ทําอยู่ตรงนี้สวนใหญ่มาจากสโมสรไลออนส์

มาร่วมลงทุนซื้อหุ้นๆละ  10,000 บาท  มี 5,000 หุ้น  ปันผล 20% ทุกปี  เราลงทุนทั้งหมด 50  ล้านบาท  แต่มูลค่า
ในปัจจุบันคือ 1,000 ล้านบาท  ตอนนี้มีนักเรียนมาจากทั้ง 77  จังหวัดทั่วประเทศมาเรียนที่นี่  เพราะพ่อแม่ไว้ใจที่
จะให้ลูกมาเรียนที่นี่  เร่ืองการบริหารจัดการโรงเรียนใครที่สนใจจะเอาไปเป็นแบบอย่างเราไม่สงวนลิขสิทธ์ิ  สิ่งที่
ทําให้เราประสบความสําเร็จเรายึดคติที่ว่า “มีราชสีห์น าฝูงแกะ ดีกว่ามีฝูงแกะน าราชสีห์”  การมีวิสัยทัศน์ความ
เป็นผู้นําสําคัญอย่างย่ิง  บางสิ่งบางอย่างที่ทําอาจจะดูเหมือนการริดรอนสิทธ์ิ  แต่ที่นี่เป็นสถาบันที่จะสอนให้เป็น
คนมีระเบียบวินัย   
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เพราะวินัยเป็นรากฐานเบื้องต้นที่จะสร้างความสําเร็จเร่ืองงบประมาณเรามีคณะกรรมการอยู่ 2 ชุด คือ  
คณะกรรมการบริษัท  และคณะกรรมการบริหารโรงเรียน    ถ้าคณะกรรมการบริหารโรงเรียนคิดว่าจะทํา  ก็จะ
นํามาเสนอคณะกรรมการบริษัท  ถ้าเห็นด้วยก็จะจัดหางบต่อไปเราให้ประโยชน์กับเด็กมากกว่าจะคิดเร่ืองผลกําไร   
  นายสุวฒัน์  กรรมการผู้จัดการ     จริงๆ แล้วการบริหารใน 10 ปีแรกไม่มีผลกําไร  แต่เราก็ไมย่าก
ขายยังคงทําต่อไป ถือว่าทางบริษัทเป็นฝ่ายเอื้ออํานวยด้านงบประมาณให้กับทางวิทยาลัย  งบประมาณต่อปอียู่ที่
ประมาณ 170-180  ล้านบาทต่อป ี
  นพ.เล็ก  ทวีเติมสกุล  ทางภาครัฐให้การสนับสนุนด้านใดบ้าง 
  นายสุวฒัน์  กรรมการผู้จัดการ     จริงๆ แล้วทางเอกชนจะไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล  
แต่ในเร่ืองค่าเรียนฟรี 15 ปี  รัฐบาลจะต้องให้นักเรียนทุกคนอยู่แล้ว  เงินที่ได้ในส่วนนี้  70%  เราเก็บจากรัฐบาล  
อีก 30 %  ทางเราออกเอง 
  นพ.เล็ก  ทวีเติมสกุล  เก็บค่าเล่าเรียน 2,800  บาทต่อคน ถือว่าถูกมาก  ค่าเล่าเรียนจริงๆ แล้วอยู่คนละ
เท่าไหร่  รัฐบาลช่วยเท่าไหร่ 
  นายสุวฒัน์  กรรมการผู้จัดการ ปีละประมาณ  13,000-14,000 บาท  เฉลี่ยเทอมละประมาณ  6,000 
บาท  รัฐบาลช่วยปีละประมาณ  10,000  บาท    เป็นค่าชุดนักเรียน  หนังสือ  และอุปกรณ์การเรียน   
  ผอ. ทางรัฐบาลไม่ได้ช่วยโรงเรียน  แต่ช่วยนักเรียน 
  นพ.เล็ก  ทวีเติมสกุล  ทางโรงเรียนได้แจ้งงบประมาณจริงกับทางรัฐอยู่แล้ว 
  ผอ.  เด็กที่เรียนได้เกรดเฉลี่ยตั้งแต่  3.5  ขึ้นไปจะได้รับทุนเรียนฟรี  แต่ก็มีทุนอื่นๆ สําหรับนักเรียนที่
ได้ตามเกณฑอ์ีกครับ 
  พลเอกเทอดศักดิ์  มารมย์  กลา่วแนะนําคณะผู้มาศึกษาดูงานให้กับทางคณะผู้บริหารทางวิทยาลัย 

นายสธุี  สุวรรณโพธิ์  น่าจะเป็นโอกาสอันดี  ส่วนตัวเป็นคนชลบุรี  ที่นี่เป็นเมืองอุตสาหกรรม  มี
โรงงานเยอะมาก ในบริบทการสอนตอบสนองนโยบายของรัฐในเร่ืองสันติภาพ  ปัญหาความขัดแย้ง  
ในส่วนของจังหวัดจะมีรายละเอียดในเร่ืองของข้อพิพาทต่างๆ ถ้าเราสามารถเอาเร่ืองนี้เข้ามาสู่การ
เรียนการสอน  จะเป็นการเรียนรู้ที่เกิดประโยชน์อย่างมาก 

       พลเอกเทอดศักดิ์  มารมย์   เพื่อให้ครบวงจรขออนญุาตรองประธานกรรมการบริหารโรงเรียน  
สันชาย  กราบเรียนท่านเทอดศักดิ์  คณะกรรมการทูตสันติภาพ  ทุกท่าน  ในนามคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)  มีความปลาบปลื้มใจเป็นอย่างสูงที่ท่านได้มาเย่ียมชม  แลกเปลี่ยนทัศนะซึ่งกัน
และกัน หากมีสิ่งใดที่เป็นประโยชน์แก่สังคม ทางวิทยาลัยรู้สึกเป็นพระคุณอย่างย่ิงที่มีโอกาสเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ ถ้าหากท่านมขี้อเสนอแนะแกท่างวิทยาลัยก็จะเป็นพระคุณอย่างย่ิง  คณะของเราเป็นคณะ
กรรมการบริหารวิทยาลัย  รับนโยบายมาจากทางบริษัท  จุดมุ่งหมายที่เรามาเป็นการประสานงานระหว่างโรงเรียน
กับบริษัท  เพื่อทําให้โรงเรียนมีประสิทธิภาพสูงสุด  ท่าน ผอ. ท่านเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่น  เอาใจใส่การปฏิบัติงาน
อย่างดีเย่ียม  เป็นผู้ที่ครองใจบุคลากรในโรงเรียนทุกคน 
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นพ.เล็ก  ทวีเติมสกุล   
เลขาธิการมูลนธิิสหพนัธ์สนัติภาพสากลฯ  
กล่าวแนะน ามลูนิธิฯ และกิจกรรมเนื่องในวันสันติภาพสากล 
ในวันที่  21  กันยายน  2554   
 

  ก่อนอืน่ผมขอแสดงความในใจหลังจากที่ได้มาเย่ียมชมวิทยาลัย ผมรู้สึกประทับใจและช่ืนชมคณะ
กรรมการบริหาร บริษัท อี.เทคและคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยมาก ที่ท่านเป็นนักธุรกิจที่มาลงทุนลงแรง และ
ต่อสู้ด้วยความยากลําบากได้ ในหลายสิบปีที่ผ่านมาที่ท่านได้อดทนเร่ิมต้นและพัฒนาจนประสบความสําเร็จจนถึง
ปัจจุบันนี้ ในขณะนี้ผมคิดว่าท่านได้ทาํกุศลที่ยิง่ใหญ่ครับและถึงแม้ว่าจะเป็นเร่ืองธุรกิจแต่ก็เป็นธุรกิจที่สร้างการ
เรียนการศึกษาให้เยาวชนที่เป็นกําลังของชาต ิ เมื่อได้ฟังรายงานของโรงเรียนแล้วทําให้ผมเห็นความหวังของ
ประเทศนี้มากขึ้นโดยเฉพาะอย่างย่ิงแล้วเกี่ยวกับระบบการจัดการบริหารโรงเรียน ที่ปัจจุบันนี้มีนักเรียน นักศึกษา
ถึงหมื่นในทุกๆ ปี และได้สร้างเยาวชนเหล่านี้ไปสู่สังคม ได้สอนในระบบอาชีวะนัน้ โรงเรียนได้ปลูกฝังคุณภาพ
ชีวิตในระเบียบวินัย จนกลายเป็นกําลังสําคัญของสังคม เราได้ยินข่าวสารมากมายจนเรารู้สึกว่าท้อแท้เพราะว่า
สังคมของเรานั้นมีปัญหาในความขัดแย้งสูงมาก เรามองปัญหาความขัดแย้งในขณะนี้แม้กระทั่งผู้นําระดับสูงก็รู้สึก
ว่าสิ้นหวังไม่มีคําตอบ ในขณะที่บ้านเมืองอยู่ในขั้นวิกฤตขัดแย้งรุนแรง และยังไม่มีทางที่จะแก้ปัญหาขัดแย้ง
รุนแรงในระดับบนแต่ในขณะเดียวกันถ้าเรามองดูชาติบ้านเมืองในขณะนี้ไกลไปอีกหนอ่ยนึง  เราคงต้ังความหวัง
ยากครับ อย่างที่อาจารย์ภิรมย์และคณะทูตสันติภาพเองก็สนใจว่าทําอย่างไรที่เราจะปลูกฝังแนวคิดค่านิยมที่
ถูกต้องให้กับเยาวชน และนั้นคือแนวคิดที่ทูตสันติภาพและกลุ่มสนทนาสันติภาพสนใจที่จะนําแนวคิดนี้ไป
เผยแพร่และปลูกฝังค่านิยมให้กับเยาวชน  เมื่อได้มาฟังคําบรรยายอธิบายให้ฟังแล้ว ผมก็รู้สึกว่ากลุ่มอาชีวะที่ดู
เหมือนว่าไม่ดี มีภาพที่มีปญัหา และไปทีไ่หนก็เจอแต่ภาพจากสื่อมวลชนว่ามีปัญหา แล้วประเทศชาติจะเป็น
อย่างไรถ้ามีแต่ปัญหาแบบนี้ เมือ่ได้มาฟังในงานที่ท่านทําแล้วก็รู้สึกว่าเป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองอย่างย่ิง 
เพราะว่าท่านได้สร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อชาติ บ้านเมืองและได้ปลกูฝังจิตสํานึก ระเบียบวินัย
ให้กับเด็ก จึงเป็นเร่ืองที่น่าภาคภูมิใจอย่างย่ิง ที่เป็นโรงเรียนที่สร้างมาด้วยอุดมการณ์อย่างเหนียวแน่นจนกลายมา
เป็นวิทยาลัย และผมต้องแสดงความช่ืนชม ในสิ่งที่ท่านทําผมคิดว่าในอนาคตข้างหน้าที่นี่จะสามารถผลิกโฉม
เยาวชนรุ่นซึ่งเป็นอนาคตของชาติ และผมขอเป็นกําลังใจขอให้ท่านเช่ือมั่นในสิ่งที่ท่านทําตรงนี้นะครับว่า ทูต
สันติภาพที่มาในวันนี้จะช่วยเอาสิ่งเหล่านี้ไปเผยแพร่และเราเองจะหาช่องทางที่ว่าทําอย่างไรการศึกษาไทยจะ
เจริญและเข้มแข็งเหมือนอย่างที่นี่เพื่อประโยชน์สุขของบ้านเมืองในอนาคตข้างหน้า ที่เป็นผลประโยชน์ที่ย่ิงใหญ่  
  มูลนิธิฯ เองก็เป็นองค์กรเอกชนที่ทํางานร่วมกับสหประชาชาติในปัจจุบันนี้เรามีสาขาร้อยแปดสิบ
กว่าประเทศทั่วโลก และเป็นองค์กรเอกชนที่ทํางานด้านพัฒนาเยาวชน ครอบครัว สังคม ในการที่จะเป็นกําลังของ
ชาติได้แม้กระทั่ง ครอบครัว  เยาวชน  สตรีในขณะนี้ผมขอใช้ระยะเวลาสั้นๆ ในการกล่าวถึงกิจกรรมโครงการที่
ท่านประธานได้กล่าวมาข้างต้นนะครับว่าเราได้ส่งเสริมกิจกรรมโครงการและงานในด้านของสันติภาพ และทํา 
กิจกรรมมาโดยตลอดมีกิจกรรมอันหนึ่งที่เราทํามาระยะหนึ่งแล้วโดยการทํางานร่วมกับสหประชาชาติ ที่เราจัดมา 
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ทุกปีในวันสันติภาพโลก เราไม่ได้จัดเฉพาะแค่ประเทศไทยเท่านั้นแต่เราจัดในทั่วโลกจริงๆ แล้วงานสันติภาพนั้น
ไม่ไดม้ีแค่ในประเทศไทย แต่มีมานานแล้วในต่างประเทศ ประเทศไทยเพิ่งจะมารู้จักคําว่าสันติภาพเมื่อไมน่านมา
นี้เองหลังจากมีเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้น ครับและเราเองก็อยากจะปลูกฝังคุณคา่ของความสามัคคีให้กับ
เยาวชนไทย หากผู้ใหญ่ยังตีกันไม่ยอมเลิก เราก็ต้องมาสร้างที่เด็กที่เยาวชนครับ เรามีโครงการที่สร้างสันติภาพโดย
เน้นที่เด็กและเยาวชนนั้นก็คือในวันสันติภาพสากลเราจะเชิญชวนโรงเรียนต่างๆ ร่วมทํากิจกรรมในวันที่ 2 1 
กันยายน เนื่องในวันสันติภาพโลก ร่วมตั้งจิตอธิษฐาน สงบนิ่ง เพื่อรําลึกถึงวันสันติภาพสากลของสหประชาชาติ
ในขณะเดียวกันก็ให้เยาวชนได้สํานึกในความสามัคคี ความสมานฉันท์ ความปรองดองให้เกิดขึ้นในสังคม และ
ชาติบ้านเมืองไทย และได้รับความร่วมมอืเป็นอย่างดีจากผู้ว่ากทม.ในปีที่ผ่านมาที่ได้จัดกจิกรรมที่หน้าลาน
เซ็นทรัลเวิลด์ เราจัดกิจกรรมที่นั้นในปีนั้นก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นซึ่งเป็นปัญหาที่รุนแรง นั้นคือ
เซ็นทรัลเวิลด์โดนเผา นะครับ หลังจากปีนั้นทําให้เราคิดนะครับว่าเราควรทําอย่างไรกับปัญหาที่มีความรุนแรงขึ้น
และในปีนี้เองเราคิดว่าน่าจะกระจายกิจกรรมโครงการนี้ไปทั่วประเทศ โดยที่ผ่านมาได้เขา้ไปพบรองปลัด 
กระทรวงศึกษาเพื่อขอคําปรึกษาและขอความร่วมมือให้ช่วยเผยแพร่กิจกรรมโครงการนี้ไปสู่โรงเรียนต่างๆ ทั่ว
ประเทศ และในขณะเดียวกันในวันที่ 21 กันยายน เราจะร่วมรณรงค์และอ่านสารสันติภาพจาก UN หรือแม้แต่สาร
จากนายกเองก็ตาม เราจะมีทูตสันติภาพที่จะไปเป็นตัวแทนอ่านสารในโรงเรียนต่างๆ ในกทม.  นะครับหรืออาจจะ
มาอ่านทีน่ี่ก็เป็นไปได้นะครับ ในขณะนี้เองก็อยู่ในกระบวนการขั้นตอนการดําเนินงานครับ และมีอกีกิจกรรม
หนึ่งที่อยากแนะนํานะครับ ปีนี้เป็นปีแรกที่เราได้เร่ิมดําเนินการซ่ึงเป็นโครงการประกวดคลิปวิดิโอเพื่อสันติภาพ
ครับ ตามโบว์ชัวร์ที่แนบมาให้นะครับถ้าหากมีนักศกึษาท่านไหนที่สนใจก็ร่วมส่งเข้ามาไดแ้ละผมคิดว่าเป็น
กิจกรรมที่สนใจในยุคไซเบอร์นี้นะครับเป็นกิจกรรมร่วมสร้างสันติภาพโดยผ่านคลิปวิดิโอและอาจจะเป็นบทบาท
ที่สําคัญในอนาคตข้างหน้าขอบคุณครับ 
  นายปรีดี หิรญัพฤกษ์ ผมขอสวัสดีท่านผูอ้ํานวยการโรงเรียนและกรรมการผู้บริหารบริษัทครับ 

กระผมมีความยินดีอย่างย่ิงที่ได้มาเห็นความสําเร็จในวันนี้ ที่ท่านได้มีความพยายาม สร้างมันขึ้นมา 
และเป็นความโชคดีของผมที่ไดม้าในวันนี้ครับ ผมมีคําถามนะครับว่าทําอย่างไรที่ระบบการศึกษา
ในระบบอาชีวะศึกษาสามารถลอกเลียนแบบระบบการศึกษาของที่นี่ไปใช้ในโรงเรียนทั่วประเทศ
โดยเฉพาะนักการเมืองที่รับผิดชอบต่อนโยบายการบริหารการศึกษาในประเทศควรจะให้ความ

สนใจและเข้าร่วม ในความเป็นไปได้ที่จะทําให้การบริหารแบบนี้เป็นต้นแบบที่จะนําไปใช้ให้ทั่วประเทศซึ่งจะ
เป็นความหวังอย่างที่เลขาธิการของเราพูด ผมขอถามท่านว่าเคยมีผู้บริหารของรัฐที่ให้ความสนใจแนวทางการ
พัฒนาการเรียนการสอนหรือแนวคิดในลักษณะนี้บ้างหรือยัง และท่านผู้อํานวยการเองคิดและหวังไหมครับว่าการ
บริหารการเรียนการสอนแบบนี้จะเกิดขึ้นในประเทศไทย 
 ผอ.  ครับก็มีท่านที่มาดูงานกับเรานะครับ ตั้งแต่รัฐมนตรีสมัย สคช. หรือแม้แต่อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ต่างๆ เอง ผมก็ได้อธิบายทั้งหมดนะครับ ส่วนว่าใครจะรับเอาตรงไหนไปทําก็แล้วแต่นะครับผมได้อธิบายทุก
ขั้นตอน แต่ผมเองใช้ระยะเวลาในการทําตรงนี้มา 20 กว่าปีนะครับ การทํานี่ไม่ใช่ว่าฟังไปแล้วจะทําได้เลยนะครับ  
วัฒนธรรมของขององค์กรเป็นเรื่องทีส่ าคัญครับ  ระบบที่รับไปต้องมองตังแต่ระบบการสแกนบัตร ระบบการ
เรียนการสอน การทํางานทุกอย่างมีการทํางานอย่างเป็นขั้นตอน และระบบของเราเอง คือว่ามีระบบเช็คชื่อ  
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180 ห้อง ระบบเช็คชื่อแล้วต้องส่งมาที่กองกลางทั้ง 180 คน ถ้ามีบางคนไม่ส่งระบบจะหยุดทันที เป็นการที่ว่าทุก
คนต้องช่วยกันทํางานครับ ดังนั้นแล้วระบบการทํางานของเราอยู่ที่วัฒนธรรมขององค์กรครับ  และการทํางานของ
เราระบบต่างๆ เองแม้แต่ระบบบัญชีเราไม่มีระบบสําเร็จรูปครับ โปรแกรมแต่ละโปรแกรมที่เราใช้เรามี
โปรแกรมเมอร์เป็นของเราเอง ครับเราออกแบบ เราคิด และเราให้โปรแกรมเมอร์ของเราออกแบบตามที่เรา
ต้องการครับ ดังนั้นแล้วจึงเป็นเร่ืองที่ยากครับที่ ใครจะลอกเลียนแบบแล้วเอาไปทําได้เลย  

 นายจารึก  อะยะวงศ์     ผมคิดว่าที่นี่วิเศษที่สุดในประเทศไทยแล้วครับ และมีอยู่อย่างเดียว
ครับที่ผมคิดคือระบบโรงเรียนแบบนี้เป็นระบบที่เป็นหนึ่งเดียวของระดับประเทศ ผมขอให้แก้เป็น
นานาชาติได้แล้วครับ ขอบคุณครับ 
ผอ. ปีนี้บริษัท ได้จ้างครูมาสอนภาษาต่างประเทศให้กับนักศึกษา ซึ่งผมคิดว่าจะเป็นพื้นฐานให้กับ

ประชาคมอาเซียนในปี 2558 
  รศ.ดร. ภิรมย์ จ่ันถาวร เป็นความกรุณาทีท่่านได้อธิบายให้กับเราได้ฟังครับ และผมมี
ความรู้สึกอย่างที่ใครหลายคนในที่นี้ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นนะครับ ว่าที่นี่คือโรงเรียนที่เราตามหานะ
ครับ คือโรงเรียนที่เป็นต้นแบบของต้นกล้าสันติภาพ ต้นกล้าเยาวชน และเป็นสิ่งที่ยอดเย่ียมที่ท่าน
ประธานของเราได้กล่าวคือ เราจะเป็นอย่างนี้ เราจะไม่ใฝ่ฝันที่เป็นเหมือนคนอื่น อย่างที่สังคมไทย

เป็นในขณะนี้ แต่เราจะทําให้ดีที่สุดครับ และสิ่งที่ผมอยากรู้คือว่าบริษัทได้อาจารย์ประเสริฐมาอย่างไร  และที่บอก
ว่ามีการประชุมกันถึง 2 ทุ่ม 3 ทุ่ม เป็นเร่ืองของการคิดรูปแบบการบริหารการจัดการหรือเปล่า  เป็นการมาจาก
อาจารย์ประเสริฐคิดคนเดียว หรือมาจากการบูรณาการ และการที่อาจารย์คิดแบบนี้เป็นเพราะอาจารย์มองคนเป็น
มนุษย์จริงๆ และผมคิดว่ามันเป็นธรรมมาภิบาลตัวจริง หรือมีอะไรที่มากกว่าที่เราคิดนะครับ หรือมากกว่าในตํารา  
และในประเด็นที่อาจารย์พูดถึงวัฒนธรรมองค์กร หรือพูดถึงคนไทยในสิงค์โปร์นะครับ แล้วเราสามารถรักษา
ความดีของเราไว้ให้ยืนยงอยู่ได้ และผมคิดว่าสิ่งที่อาจารย์ทําอยู่ในขณะนี้ก็เป็นรูปธรรมแล้วนะครับ 
  นายภุชงค์   บุณยรัตนสุนทร  เดิมทีอาจารย์ประเสริฐ เป็นครูสอนอยู่ที่ โรงเรียนพาณิชย์บ้านกร่าง 
เป็นครูใหญ่นะครับ ตอนนั้นท่านประธานบริษัทได้ซื้อกิจการโรงเรียนจากผู้เป็นเจ้าของเดิม คือดร.สุรินทร์ ที่อยู่ 
ม.บูรพา โดยให้พี่สาวมาดูแลสุดท้ายแล้วไปไมไ่หว เมื่อท่านประธานได้ซื้อมาแล้ว หลังจากนั้นคณะกรรมการ
บริษัทก็ได้พูดคุยกัน และมีความเห็นว่าอาจารย์ประเสริฐเหมาะสมที่สุดที่จะมาเป็นผู้อํานวยการที่นี่ เราก็ได้ติดต่อ
ทางอาจารย์ประเสริฐไปว่าเรามาทําโรงเรียนดีๆ สักที่หนึ่งในจังหวัดชลบุรี และท่านอาจารย์ประเสริฐเองก็มี
ความคิดเดียวกันว่าอยากทําโรงเรียนดีๆ และมีนโยบายเดียวกันก็เลยมาทําโรงเรียนดีๆ ร่วมกันตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ 
ก็ 28 ปีแล้วครับ 

 นางพนิดา  ดวงจินดา เมื่อกี้ดิฉันได้นั่งคุยกับอาจารย์ปรีดีค่ะ เรามีความเห็นพ้องต้องกันว่าเรา
ต้องการรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาที่มีลักษณะอย่างนี้นะค่ะ และตัวเองเคยได้มาเย่ียมชม อี.เทคใน
สมัยก่อน เมื่อนั้นดิฉันก็ประทับใจแล้ว แต่ตอนนี้ดิฉันรู้สึกประทับใจมากขึ้นค่ะ เพราะได้เห็นการ
พัฒนาที่ดีขึ้น ตอนนั้นมา มีนักเรียน 6,000 คน ตอนนีม้ีเป็นหมื่นคน วัฒนธรรมองค์กรย่ิงดีขึ้น   

เพราะโดยปกติแล้วเป็นการยากที่เราจะรักษาวัฒนธรรมองค์กรแต่ที่นี่ทําได้ เป็นอย่างดีค่ะ 
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  ดร.มล.ปริยา นวรัตน์  ดิฉันสอนอาชีวะมา  มีประสบการณ์ด้านอาชีวะมานาน  เคยสอนมาหลาย
แห่ง  พอมาเห็นที่นี่รู้สึกช่ืนใจที่สุดในประเทศไทย อาจจะที่เมืองนอกด้วย  เพราะดิฉันเคยไปเห็นที่
เมืองนอกรู้สึกตื่นเต้นมาก  พอมาเห็นที่นี่ก็รู้สึกตืน่เต้นไม่แพ้เมืองนอก แต่รู้สึกเสียใจที่ชวนเพื่อนที่
เป็นศึกษานิเทศก์ที่กรมอาชีวะมาด้วย  แต่ติดประชุมทําให้มาไม่ได้  เสียดายอยากให้มาเห็นโรงเรียน

ดีๆ แบบนี้   ที่ผ่านมาที่ไปดูไม่คอ่ยจะได้เร่ืองเท่าไหร่  โดยเฉพาะของรัฐบาล  ในฐานะที่ดิฉันเป็นอดีต
ศึกษานิเทศก์ของกรมอาชีวะภาคภาษาอังกฤษ  เป็นคนแปลหลักสูตรทุกหลักสูตรของกรมอาชีวะ  และได้แต่ง
ตําราช่างทั้งหลักสูตรเก่าและหลักสูตรใหม่  วันนี้ก็ได้โอกาสที่จะมามอบให้เป็นที่ระลึก  ดิฉันอนุญาตให้ไป
จัดพิมพ์เผยแพร่ได้  ก็ขอขอบพระคุณท่านผู้อาํนวยการ  คณะกรรมการบริษัททุกท่าน  ดิฉันก็ขอมอบหนังสือนี้ให้
ท่านให้อยู่ช่ัวกาลนานคู่กับวิทยาลัย  ขอขอบพระคุณค่ะ 
 
 

ประมวลภาพกิจกรรม 

การเข้าแถวเคารพธงชาติของนักเรียนเกือบหมื่นคนใช้เวลาเพียง 4 นาท ี
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ผู้เข้าร่วมสนทนาสันติภาพ  
  การสนทนาสันติภาพทูตสันติภาพสัญจร : สนทนาสันติภาพ (Open Forum) ครั้งที่ 4 ในหัวข้อ 

“สันติภาพสู่ต้นกล้าเยาวชน” ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) มีผู้เข้าร่วมทั้งส้ินจํานวน 39 คน  

ประกอบด้วยคณะกรรมการมลูนิธิฯ และทูตสันติภาพ 17 คน  เครือข่ายมูลนิธิฯ  17 คน  และคณะทํางาน 5  คน 

เดินทางไปศึกษาดูงาน และจัดกิจกรรมสนทนาสันติภาพ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก โดยมี พลเอก 

เทอดศักดิ์ มารมย์ เป็นผู้นําคณะ โดยมีผู้บริหารของวิทยาลัย และบริษัทอี.เทค มาร่วมสนทนาจํานวน 8 คน 

พลเอกเทอดศักดิ์  มารมย์ ประธานมลูนิธิฯ มอบโล่ประกาศเกยีรติคุณแด่ วิทยาลัยภาคตะวันออก (อี.เทค) และ 

มอบใบประกาศเกยีรติคุณแด่ นายประเสริฐ  กลิน่ชู  ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) 

 

คณะสนทนาสันติภาพถา่ยภาพเป็นที่ระลึก
ร่วมกัน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก  
(อี.เทค) 
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การศึกษาดูงานและเยี่ยมชมกิจกรรม  
ณ โรงเรียนธรรมวาที 

อ าเภอ เมือง  จังหวัด ชลบุรี 
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ประวัติความเป็นมาโรงเรียนธรรมวาที 

โรงเรียนธรรมวาที ก่อตั้งโดย พระชลธารธรรมวาที อดีตเจ้าอาวาส วัดราษฎร์บํารุง เมื่อปี 
พ.ศ. 2499 เพื่อเป็นสถานศึกษาให้กับพระภิกษุ และสามเณร 

 พ.ศ. 2502 ได้เปลี่ยนประเภทโรงเรียนเป็นประชาบาล ประชาชน 

 พ.ศ. 2514  พระธรรมโกศาจารย์ ได้จัดตั้งมูลนิธิไตรแก้ว โดยมี นายดรุณ อําพันพงศ์
        เป็นประธานมูลนิธิฯ 

 พ.ศ. 2524 ได้เปลี่ยนประเภทโรงเรียนเป็น โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชน โดยมีนาย
ดรุณ  อําพันธ์พงศ์ เป็นผู้รับใบอนุญาตสอนโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการเรียนการสอนต่อมานายแพทย์รุจิ
รุจิรัตน์ มาดํารงตําแหน่งประธานมูลนิธิไตรแก้ว 

 พ.ศ.2535 พลเอกเทอดศักดิ์  มารมย์  มาดํารงตําแหน่งประธานมูลนิธิไตรแก้ว 

 พ.ศ.2538 ได้เปลี่ยนแปลงประเภทโรงเรียน เป็นโรงเรียน ศึกษาสงเคราะห์ รับเด็กด้อยโอกาส 

 พ.ศ.2539 ได้จัดสร้างอาคารรุจิ  รุจิรัตน์ โดยร่วมกับสโมสรไลออนส์และมูลนิธไิตรแก้ว 

 พ.ศ.2549 ได้สร้างโรงอาหารเฉลิมพระเกียรติ80 พรรษาโดยร่วมกับสโมสรไลออนส์และมูลนิธิไตรแก้ว 

 พ.ศ.2551 ได้จัดสร้างเรือนไทย 2 หลัง เป็นห้องธุรการและเรือนพยาบาล 

 พ.ศ.2553 ได้จัดสร้างอาคารเรียนราษฎร์อุปถัมภ์ โรงยิม 

  ปัจจุบันโรงเรียนธรรมวาที เปิดสอนระดับเตรียมอนุบาล จนถึงช้ัน ป.6  โดยไม่เก็บค่าทําเนียมการ
เรียนการสอนใดๆ ทั้งสิ้น   มีนักเรียนทั้งสิ้น 880 คน  โดยมี นายนรินทร์  สินเนอืงนอง เป็น ผู้อ านวยการโรงเรยีน 

กิจกรรมเด่นของโรงเรยีน 

1. นักร้องพร้อมแดนเซอร์ 

2. คาบาเรย์ 

3. จักรยานล้อเดียว 

4. นางรํา กลองยาว 

5.  จุดเด่นของโรงเรียนคือ 

             โรงเรียนธรรมวาทีอุปถัมภ์ได้สอนให้เด็กมีจิตอาสา  และที่ผ่านมาไดน้ําเด็กนักเรียนเหล่านี้ ไป
แสดงโชว์ปั่นจักรยานล้อเดียวตามสถานที่ต่างๆ เช่น เปิดงานเทศกาล รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เป็นต้น ทั้งนี้หากมี
หน่วยงานไหนสนใจและติดต่อมาให้ไปช่วยแสดงโชว์ทางโรงเรียนก็จะไปแสดงให้ดู และเคยได้รับการติดต่อให้

ไปปั่นจักรยานล้อเดียวให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้ชมด้วย และได้รับการตอบรับเป็น
อย่างดีซึ่งเงินรายได้จากการแสดงแต่ละครั้งทางโรงเรียนจะนํามาให้เด็กนักเรียนไว้ใช้ใน
ชีวิตประจําวันซึ่งเป็นรายได้ให้กับโรงเรียน 



 20 

 

 พลเอกเทอดศักดิ์  มารมย์  ประธานมูลนิธิไตรแก้ว ได ้
อธิบายประวัติความเป็นมาของโรงเรียน และให้เกียรติน าคณะ
ทูตสันติภาพเยีย่มชมกิจกรรมภายในโรงเรยีนธรรมวาที 

มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) และ สหพันธส์ตรีเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) มอบเงิน
ทุนการศึกษา จ านวนทัง้สิ้น 19,000  บาท แก่ โรงเรียนธรรมวาที  

คณะนักเรียนแสดงกิจกรรมเดน่ ที่ได้แสดงเสริมรายได้ให้กับโรงเรยีนธรรมวาที เพือ่บ ารุงค่าใช้จ่ายของโรงเรียน 
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ภาคผนวก 
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รายนามคณะทูตสันติภาพสัญจร : สนทนาสันติภาพ (Open Forum) คร้ังท่ี 4 

 พล.อ. เทอดศักดิ์  มารมย์                                
ทูตสันติภาพ ประธานมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) 

 นางกมลทิพ พยัฆวิเชียร                                
รองประธานมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) 

 นายปรีดี  หิรัญพฤกษ์                                  
กรรมการมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) 

 นางพนิดา  ดวงจินดา                                   
กรรมการมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) 

 นายวสันต์  อยู่สุข                                   
กรรมการมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) 

 นพ.  เล็ก    ทวีเติมสกุล                                
เลขาธิการมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย)    

 นายกมล  ธนะนพวรรณ                              
ผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย)  

 รศ.ดร. ภิรมย์  จ่ันถาวร                        
ทูตสันติภาพ ผู้นําคณะสนทนาสันติภาพสู่ต้นกลา้เยาวชน     

 นาย สุธี สุวรรณโพธ์ิ                                   
ทูตสันติภาพ ผู้ช่วยผู้นําคณะสนทนาสันติภาพสู่ต้นกล้าเยาวชน     

 ดร.มล. ปริยา   นวรัตน์                                
ทูตสันติภาพ แกนนําสนทนาสันติภาพสู่ต้นกล้าเยาวชน      

 ผศ. สุระษา ตันสวัสดิ์                                  
ทูตสันติภาพ แกนนําสนทนาสันติภาพสู่ต้นกล้าเยาวชน      

 นาง วิไลรัตน์  จุลคีรี    ทูตสันติภาพ             
ทูตสันติภาพ แกนนําสนทนาสันติภาพสู่ต้นกล้าเยาวชน      

 นาง นิตยา ลักษณวิสิษฐ์                                
ทูตสันติภาพ แกนนําสนทนาสันติภาพสู่ต้นกล้าเยาวชน      

 นางสาวกัณณ์เกชาลัทธ์  ครูศากยวงศ์           
กรรมการและเลขานกุารคณะกรรมการทูตสันติภาพ  
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 นาย จารึก  อะยะวงศ์                                     
ทูตสันติภาพ แกนนําสนทนาสันติภาพสู่ต้นกล้าเยาวชน     

 นางณัฏฐรินทร์ แสงทอง                              
ทูตสันติภาพ   

 นาง เพ็ญศรี บุญเจือ                                      
ทูตสันติภาพ 

 นาย สมคาด คุณมาศ                                      
อดีตนักวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ และรองประธานกองทุนหมู่บ้านฯ เคหะชุมชนท่าทราย  

 นาย ณรงค์ ไวทยะชัยวัฒน์                            
ประธานตํารวจชุมชนบ้านเอื้ออาทร รามอินทรา   

 นาย มนัส  ภูลพิพัฒน ์                                    
กรรมการโครงการจ๋ิวเรนเจอร์ เยาวชนพิทักษ์ชาติ 

 นางสมวรรณา หาญทอง                                 
กรรมการโครงการจ๋ิวเรนเจอร์ เยาวชนพิทักษ์ชาติ 

 นางสาวอรสา   แสงประสพ 
ผู้ร่วมสนทนาสันติภาพ 

 นางปนัดดา รัชตะสุขสถิตย์ 
เลขากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เคหะชุมชนท่าทราย และคณะกรรมการ สคบ. เขตหลักสี ่

 

NO. 

นายปราโมทย์  มากวงศ์ 
ข้าราชการบํานาญ 

 นางวิภา  ทวีเติมสกุล                                       
กรรมการสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) 

 นางสังคม เนตรโสภา                            
เลขาธิการสหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก (ประเทศไทย) 

 นางสาวปริตา  อัศวรัตนกสิกร                 
เลขาธิการสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) 

 นาย เสน่ห์  ศรีตองอ่อน                                   
เลขาธิการสมาคมอาจารย์อุดมศึกษาเพื่อสันติภาพโลกฯ    

 นางสาวนัยเนตร เกตุสุวรรณ                           
เลขานุการมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากลฯ 
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 นางสาวงามศิริ แซ่อึ้ง                                  
เลขานุการทูตสันติภาพ   

 นางสาววินิดชยา พรมสวะนา                    
ผู้ช่วยเลขานุการมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากลฯ 

 นายรวีทิวัตถ์ ศรีสุทธิสอาด                
อุปนายกสมาคมเวิลด์คาร์พประเทศไทย  

 

NO. 

นายอําพล อธิชนากร              
ผู้แทนเยาวชน สมาคมเวิลด์คาร์พประเทศไทย  

 

NO. 

นายคมสัน อินทปัจ                      
ผู้แทนเยาวชน สมาคมเวิลด์คาร์พประเทศไทย  

 นายมนัฐพ์    ศิริสุขนิวาส              
หัวหน้าศูนย์เยาวชนอาสาบัณฑิตสร้างสรรค์ 

 นางสาวนิภาพรรณ สอนเทศ                       
ผู้ประสานงานโครงการค่ายอาสายุวศาสนิกสัมพันธ์ 

 

NO. 

นายกฤษดา  กิตติปัญญาภักดี                       
ผู้แทน กลุ่มเยาวชนคนต้นแบบ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 

NO. 

นายอัจฉริยะ  มุติมรรคา                               
ผู้แทน กลุ่มเยาวชนคนต้นแบบ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 นางสาวชนาภัทร  พิงพิทยากุล                      
อาสาสมัครมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากลฯ 
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คณะสนทนาสันติภาพในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี 

 

พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ 
ประธานที่ปรึกษา บริษัท อี.เทค จํากัด  

 

นายศักดิ์ชาย  ไพบูลย์นันทพงศ์ 
รองประธานบริหารวิทยาลัยและกรรมการบริหาร  บริษัท อี.เทค จํากัด 

 

นายสง่า  อนันต์นาวีนุสรณ์ 
รองประธานบริหารวิทยาลัย และกรรมการ  บริษัท อี.เทค จํากัด 

 

นางอัชฌา  อรุนงามวงศ์ 
กรรมการบริหารวิทยาลัยรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท อี.เทค จํากัด  

 

นายสุรพงษ์  เจเริญบูลย์วิวัฒน์ 
กรรมการบริหารวิทยาลัย และผู้จัดการ บริษัท อี.เทค จํากัด  

 

นายภุชงค์   บุณยรัตนสุนทร 
กรรมการบริหารวิทยาลัย และเลขานุการ บริษัท อี.เทค จํากัด 

 

นายประเสริฐ  กลิ่นชู 
ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) 

 

นางชุติมา ผาสุก 
เลขานุการคณะกรรมการบริหารกิจการภายใน วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) 

 

นายไพโรจน์  เลิศกิจเจริญผล 
ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) 

 นางอนิษา  วัฒนะ  

 นายอนันต์  ทองดารา 
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สรุปแบบสอบถาม 
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สรุปแบบสอบถามความคิดเห็น 
กิจกรรมทูตสันติภาพสัญจร : สนทนาสันติภาพ (Open Forum) ในหัวข้อ “สันติภาพสู่ต้นกล้าเยาวชน” 

วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2554  ณ  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) 
 

 1. เนื้อหาที่วทิยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อ.ีเทค) ได้น ามาใช้ ท่านคิดว่ามีเนื้อหาใดบ้างที่เหมาะสม 
และควรน ามาใช้ในการสร้างต้นกลา้สันติภาพให้เกิดขึ้นกับชุมชน และเยาวชน 

ความคิดเห็น 
1. การนําระบบ IT เข้ามาช่วยในการจัดการระบบการดูแลนักศึกษา  
2. วัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง ความร่วมมือของอาจารย์ เจ้าหน้าที่ รวมทั้งนักศึกษา 
3. ระเบียบวินัยที่เข้มงวด และการส่งเสริมเยาวชนให้เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบ 
4. การสร้างความรัก ความผูกพันระหว่าง นักศึกษา ครูอาจารย์ และคณะกรรมการบริหาร 
5. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ จากนักศึกษา ครูอาจารย์ และคณะกรรมการบริหาร 
6. องค์กรสีขาว  การแข่งขันทําความด ี
7. การตัดสินใจ 
8. การสร้างกติกาสังคมที่ชัดเจน และปฏิบัติได้อย่างจริงจังสม่ําเสมอ 

 การแต่งกาย การไว้ผม ไม่เจาะหู 
 การไม่สูบบุหร่ี รวมทั้งคณะครูอาจารย์ 
 ความรับผิดชอบต่อตนเอง และส่วนรวม  ตรงต่อเวลา 

9.   การบริหารบุคลากรอย่างเท่าเทียม และจริงจัง ระบบสารสนเทศ  ทะเบียนประวัติ  ระบบ 
  ติดตามข้อมูลและแก้ไขปญัหาสร้างความรักความผูกพันในการสร้างต้นกล้าสันติภาพสู่ชุมชน 
  และเยาวชน  

 

 2. กระบวนการที่วทิยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก ได้น ามาใช้  ท่านคิดว่ามีกระบวนการใดที่เหมาะสม 
และควรน ามาใช้ในการสร้างต้นกลา้สันติภาพให้เกิดขึ้นกับชุมชน และเยาวชน 
ความคิดเห็น 

1. กระบวนการจัดการมีความชัดเจน โปร่งใส ป้องกันปัญหาที่จะเกิด ใช้ได้กับทุกกระบวนการ 
2. การสร้างกระบวนการโดยอาศัยหลักจาก ข้อ 1 
3. ใช้ระบบ IT อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว จริงจัง  สร้างวินัยท่ีดีแก่เด็ก ด้วยความเข้มแข็ง 
4. การมีบุคคลที่เป็นแบบอย่าง เช่น ผอ.ประเสริฐ อาจารย์ไพโรจน์  และคณะผู้บริหาร 
5. ระบบข้อมูลข่าวสาร การจูงใจ  ระเบียบวินัยขององค์กร  

ข้อเสนอแนะ 

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสํารองที่นั่งแล้วต้องแน่นอน  เพราะการจัดที่นั่ง อาหาร จัดจํานวนจํากัดไม่
สามารถเปลี่ยนแปลงได ้

2. UPF และกลุม่ทูตสันติภาพควรสนับสนุน กิจกรรมที่ดี เช่นวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก  
และเครือข่ายอื่นๆ  ของเรา 

3. ทูตสันติภาพควรระดมสมอง 
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ทบทวนบทสรุป 
กิจกรรมทูตสันติภาพสัญจร : สนทนาสันติภาพ (Open Forum) ในหัวข้อ “สันติภาพสู่ต้นกล้าเยาวชน” 

วันพฤหัสบดี ที่ 21 กรกฎาคม 2554 

 ณ ห้องประชุมช้ัน 2 มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากลฯ รามคําแหง 24 หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ     
 

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการศึกษาดูงาน 
1. คณะกรรมการบริษัท อี.เทค จํากัด ลงทุนโดยไม่ได้หวังแต่ผลประโยชน์เพียงอย่างเดียว 
2. คณะทํางานผู้ก่อตั้งริเร่ิมวิทยาลัยมีอุดมการณ์ความคิดที่ชัดเจน ตั้งปฎิญานที่จะทําเฉพาะระดับ

อาชีวะ  และหาช่องทางให้สําหรับนักศึกษาที่ต้องการจะเรียนต่อ 
3. การคัดเลือกผอ.ที่มีอุดมการณ์ความคิด มีความเสียสละ มีความเข้มแข็ง  และความสําเร็จไม่ได้มา

จากการก๊อบปี้ 
4. การเลือกผอ. มาบริหารวิทยาลัยด้วยความศรัทธา และความเช่ือมั่นในผอ.ประเสริฐ   
5. ผอ.มีภาวะความเป็นผู้นําชัดเจน การเอาใจใส่ การดูแลเด็กเหมือนครูอาจารย์เป็นพ่อแม่ของเด็ก 
6. ให้ข้อสังเกตุเห็นว่าบุคคลที่เป็นผู้เร่ิมต้น และกลุ่มที่ร่วมงานมีความสําคัญต่อความสําเร็จของ

องค์กร ถือว่าเป็นเนื้อหา  
7. คนทํางานมีความเช่ือในผู้นํา มีการส่งเสริมสร้างคน 
8. การมีผู้นําที่เป็นพ่อแบบแม่แบบ และดูแลครูอาจารย์ในวิทยาลัยให้เป็นแบบอย่างด้วยโดยการไม่

กินเหล้า ไม่สูบบุหร่ี  
9. ให้ความสําคัญในเร่ืองบุคลากร มีการให้รางวัลสร้างขวัญกําลังใจ และพัฒนาบุคลากรอย่าง

ต่อเนื่อง อาทิ ส่งไปศึกษาดูงานต่างประเทศเป็นประจํา เงินเดือนตอบแทนสูง 
10. การบริหารการจัดการดูแลนักศึกษาให้อยู่ในกฎระเบียบวินัย รวมไปถึงดูแลระบบการลงโทษเด็ก

ที่กระทําความผิด มีกฎเกณฑ์ มีความถูกต้อง  
11. การสร้างระบบความเช่ือมั่นให้กับเด็กว่าวิทยาลัยนี้เป็นที่มีครูอาจารย์ที่ดี  
12. การบริหารงานแบบปรัชญาไทยแท้ๆ แต่ใช้สามารถนําเทคโนโลยีของต่างประเทศมาใช้พัฒนา

ระบบได้อย่างเต็มที่  
13. มีการปลูกฝังระเบียบวินัย โดยใช้ทางสายกลางยึดความถูกต้องไม่คล้อยตามกระแสของสังคม 

เช่น การแต่งกาย การไว้ผมสั้น ซ่ึงไม่มีสถานศึกษาเอกชนที่ไหนทําได้ในขณะนี้ 
14. มองวิธีการแก้ปัญหาของอี.เทค เห็นว่าเป็นสิ่งสําคัญมากที่สร้างความรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน การ

ทําให้เป็นพวกเดียวกันสามารถคุยกันได้ 
15. ครูอาจารย์มีความเข้าใจในตัวเด็ก และส่งเสริมให้เด็กได้ทํากิจกรรมที่ดี มีประโยชน์มีสาระ เช่น

กิจกรรมทําบุญตักบาตร ในวันพ่อ วันแม่ กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมแข่งขันกีฬา  ทักษะ
วิชาชีพ  

 



 29 

 

16. ผอ.ได้รับฟังและตอบรับกับคําถามของนักศึกษา ทุกคนอยู่ด้วยความรัก ศรัทธาที่แท้จริง ไอทีไม่
สําคัญแต่อยู่ที่นําวิธีใช้ 

17. การส่งเสริมการศึกษาให้กับเด็กโดยการใช้ระบบ IT ในการบริหารการศึกษา แบบ 360 องศา 
18. วิธีการลงโทษ มีระเบียบแบบแผน และมีความเด็ดขาด  
19. มีความชัดเจนในเร่ืองระบบการประเมินผลสร้างความเช่ือมั่นให้กับเด็กได้อย่างเสมอภาค 
20. วิทยาลัยฯใช้การประชาสัมพันธ์ด้วยการบอกต่อ ให้ความสําคัญกับเด็กด้วยการยอมลงทุนใน
 การจัดรถรับส่งฟรี เห็นว่าเป็นแบบอย่างที่ทําเล็กน้อยแต่มีคุณภาพ 
21. ระบบการช่วยเหลือนักศึกษาครอบคลุมไปถึงผู้ปกครอง การเก็บเงินจะถูกกว่าวิทยาลัยฯ อื่น และ
 มีการคืนเงินประกันเมื่อจบการศึกษา สร้างความศรัทธา และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร 
22. เป็นวิทยาลัยที่ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลจริงๆ 
23. การบริหารองค์กร แยกบทบาทของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการครูอย่างชัดเจน ไม่มี

การก้าวก่ายงานกัน 
 

ปัญหาที่พบจากสังคมในปัจจุบัน 
 

1. ปัญหาเด็กต่างสถาบันตีกันทําให้มีผลกระทบต่อสถาบันอาชีวะอื่นๆ ส่วนหนึ่งมาจากการที่มีรุ่นพี่
คอยปลูกฝังค่านิยมที่ผิดให้กับรุ่นน้อง 

2. ปัญหาเยาวชนในอาชีวะมีความรู้สึกว่าไม่ได้รับการเอาใจใส่ที่ดีจากครอบครัว มองว่าแก้ไขได้
ลําบาก เด็กถูกปลูกฝังว่าต้องรักเพื่อนทําให้มีค่านิยมผิด 

3. ผู้ปกครองไม่เข้าใจการศึกษาในระบบของอาชีวะที่ชัดเจน ส่วนใหญ่มองภาพลบจากสื่อที่ออก 
4. การใช้คําพูดที่เพ่งโทษเด็กทําให้เด็กไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใคร 
5. นโยบายการศึกษาได้ยัดเยียดนโยบายให้กับเด็กว่าต่อไปจะไม่โกง แต่การปฏิบัติที่เด็กมองเห็น

จากผู้ใหญ่ ยังคงมีปัญหาการคดโกงอยู่ 
6. เด็กไม่มีพื้นที่ให้คอยยึดเหนี่ยวจิตใจ และไม่มีพื้นที่แสดงความคิดเห็นในทางที่ถูกต้อง 
7. เด็กขาดความรักความเข้าใจพ่อแม่ผู้ปกครองไม่มีเวลาให้ มีเวลาให้น้อยเกินไป 
8. เด็กได้รับการปลูกฝังค่านิยมที่ไม่ถูกต้อง เห็นว่าควรรณรงค์จากผู้ใหญ่เป็นตัวอย่าง 
9. ลืมความเป็นวัฒนธรรมไทย เด็กหันไปมองค่านิยมของต่างประเทศเป็นหลัก 
10. การบริหารงานที่ไม่ชัดเจน ครูอาจารย์ที่สอนด้วยถ้อยคําไม่สุภาพ ประพฤติตัวไม่เป็นแบบอย่างที่

ดีให้กับนักเรียนนักศึกษา 
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สิ่งที่ต้องการเห็น 
1. การรณรงค์ปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามในครอบครัว  สังคม และประเทศชาติ  
2. ควรหาวิธีปลูกฝังให้เด็กรู้จักใช้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอย่างมีประโยชน์ตามความจําเป็นที่

ต้องการใช้ เช่น การซื้อโทรศัพท์มือถือ และโน๊ตบุ๊คราคาแพงตามความนิยม แต่ใช้ประโยชน์
ไม่ได้เท่าที่ควร แต่จะใช้โปรแกรมฟรี เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 

3. การส่งเสริมความดี และยกย่องให้เห็นตัวอย่างที่ชัดเจน 
4. การทําให้เด็กรับวัฒนธรรมต่างชาติที่เข้ามาให้ช้ากว่าเดิม 
5. ผู้บริหารมีอุดมการณ์ ความคิด และมีความซื่อตรง 
6. นโยบายการศึกษาที่ชัดเจน และผู้บริหารที่เข้าใจนโยบายจริงๆ 
7. ครูอาจารย์ที่เป็นพ่อแบบแม่แบบให้กับเด็กเหมือนที่ อี.เทค 
8. อยากเห็นรัฐมนตรีกระทรวงศึกษามีอุดมการณ์เหมือนผอ.อี.เทค  
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รายนามคณะท างานจัดงาน  

สนทนาสันติภาพ (Open Forum) คร้ังที่ 4 ในหัวข้อ “สันติภาพสู่ต้นกล้าเยาวชน”  
วันพุธ ที่ 13  กรกฎาคม 2554  

 

ผู้ด าเนินรายการ และ Overall     นางสาวกัณณ์เกชาลัทธ์  ครูศากยวงศ์ 
 

ฝ่ายวิชาการและประสานงาน    นางสาวงามศิริ   แซ่อึ้ง 
        นางสาววินิดชยา พรมสวะนา  
               

ฝ่ายลงทะเบียน และการเงิน    นางสาวนัยเนตร   เกตุสุวรรณ  
         

ฝ่ายรับรอง       นางสาวนัยเนตร   เกตุสุวรรณ  
        นางสาวชนาภัทร  พิงพิทยากุล        
 

ฝ่ายบันทึกภาพ      นางสาวนิภาพรรณ  สอนเทศ    
บันทึกภาพนิ่ง      นายสมคาด คุณมาศ                     

       นายคมสัน อินทปัจ                      
บันทึกภาพวีดีทัศน ์      วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อีเทค)                          

            

ฝ่ายยานพาหนะ       นางสาวนิภาพรรณ  สอนเทศ    
    

ผู้สนับสนุนแหล่งเรียนรู ้     นายประเสริฐ  กลิ่นชู  ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีภาค
        ตะวันออก (อีเทค)   
                          นายนรินทร์  สินเนืองนอง ผู้อํานวยการโรงเรียนธรรมวาที 
 

ผู้สนับสนุนยานพาหนะ     มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากลฯ  
        ดร.มล.ปริยา  นวรัตน์ 
 

ผู้สนับสนุนเครื่องดื่ม     บริษัท แลคตาซอย จํากัด 
 

ผู้สนับสนุนอาหารว่าง     นางนิตยา  ลักษณวิสิษฐ์ 
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ขอขอบคุณ 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนธรรมวาที 
ดร.มล.ปริยา  นวรัตน์  
นางนิตยา ลักษณวิสษิฐ์ 

คณะทูตสันติภาพ คณะสนทนาสันติภาพทุกท่าน 

มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) 
4 อาคารยูซีเอฟ รามคําแหง 24 หัวหมาก บางกะปิ กทม. 10240 


