
  

 

 

 
 
 

 
 

“ ขา้พเจา้เกิดความคิดท่ีจะสร้างโรงเรียนช่างกล โรงเรียนราษฎร์ เพราะภายหลงัท่ีมีแผนพฒันา การเศรษฐกิจระยะท่ี 1 
ประเทศไทยไดพ้ฒันาดา้นเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมเป็นอยา่งมาก ถึงแมจ้ะมีโรงเรียนช่างกลรัฐบาล 4 โรง ผลิต
นกัเรียนไดปี้ละ 2,500 คน เป็นเวลา 3 ปีติดกนั จะได ้ช่างอุตสาหกรรมออกไปพฒันาประเทศ เพยีง 7,500 คน ขา้พเจา้จึง
ไดป้รึกษาท่านอาจารย ์สิทธิผล พลาชีวิน ผูบ้ริการโรงเรียนช่างกลของรัฐบาลซ่ึงมีบทบาทส าคญัมากในการบุกเบิกการ
อาชีวศึกษา ดา้นอุตสาหกรรม เพื่อจะ 
 
เปิดโรงเรียนช่างกลโรงเรียนราษฎร์ ” โรงเรียนช่างกลอุตสาหกรรม ‟ พณิชยการ “ หมู่บา้นครู ” จึงไดรั้บการสถาปนาข้ึน
เม่ือปีพทุธศกัราช 2512 โดยสมเดจ็พระสงัฆราช (จวน อุฏฐาย)ี วดัมกฏุกษตัริยาราม เสด็จมาเป็นประธานพิธีเปิดเม่ือวนัท่ี 
5 มิถุนายน 2512 ณ คุรุคามพฒันา (หมู่บา้นครู) เลขท่ี 57/2 หมู่ 2 ถนนเพชรเกษม ซอยศุภชยั (ซอย 110 ) ต าบลหนองคา้ง
พลู อ าเภอหนองแขม จงัหวดัธนบุรี โดยมีอาจารยศุ์ภชยั แยม้ชุติ เป็นผูอ้  านวยการ และอาจารยร์ะเอิบ แยม้ชุติ เป็นเจา้ของ
และผูจ้ดัการ ผูก่้อตั้งสถาบนั มีความตั้งใจท่ีจะรวบรวม ผูท้รงคุณวติุใหอ้ยูใ่นชุมชนเดียวกนั เพื่อผลแห่งการพฒันาร่วมกนั 
จึงจดัใหมี้โครงการแบบหุน้ส่วน โดยการชกัชวน เพื่อนขา้ราชการครูมาจดัซ้ือท่ีดินราคาถูก เพื่อสร้างทีอยูอ่าศยัในบริเวณ
ท่ีดิน ของต าบลหนองคา้งพลู เรียกวา่ “ คุรุคามพฒันา ” หรือ “ หมู่บา้นครู ” 
 

นอกจากผลทางการศึกษาแลว้ การร่วมมือกนัของครูในบริเวณดงักล่าว ยงัมีส่วนช่วยเหลือชุมชนท่ีตั้งอยู ่ในเขต
ชานเมือง ซ่ึงประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม นบัวา่เป็นการส่งเสริมอาชีพและการพฒันา ทอ้งถ่ินในดา้น
อ่ืน ๆ ควบคู่กนัไปกบัการเรียนการสอน อีกทั้งยงัยดึมัน่ในพระราชเสาวนีย ์ของสมเดจ็ พระนางเจา้สิริกิต์ิ
พระบรมราชินีนาถ กล่าวคือ “ ขา้ราชการคนใดอยูต่  าบลใด ช่วยพฒันาต าบลนั้น ประเทศชาติจะเจริญในท่ีสุด ” จึงนบัได้
วา่ “ หมู่บา้นครู ” เป็นสถาบนัท่ีใหบ้ริการสังคมตามอุดมการณ์ของสถาบนัการศึกษาอีกดว้ย อาจารยศุ์ภชยั แยม้ชุติ ได้
วางแผนจดัการศึกษาดา้นช่างอุตสาหกรรมและพณิชยกรรมโดยยดึหลกัวา่ “ ช่างเป็นผูผ้ลิต พณิชยเ์ป็นผูข้าย ” โดยก าหนด
แผนพฒันาไวเ้ป็นช่วงระยะเวลา 10 ปี (ทศวรรษ) ดงัน้ี 
 

  แผนพฒันาประเทศฉบบัท่ี 1 เรียกวา่ “ แผนพฒันาเศรษฐกิจแห่งชาติ 
” สะทอ้นใหเ้ห็นถึงการเร่ิมพฒันา ประเทศอยา่งมีระบบปัญหาของการ
พฒันาประเทศ ในช่วงนั้นคือ ปัญหาดา้นเศรษฐกิจคนไม่มีงาน และ ไร้ฝีมือ 
การคมนาคมไม่สะดวก รัฐจึงเนน้พฒันาในดา้นน้ี จนมีค าขวญัวา่ “ ทางดี มี
งานท า ” และ รณรงคใ์หมี้การประหยดัค าวา่ “ รัดเขม็ขดั ” จึงเป็นค าท่ีคุน้เคย
กนัแต่นั้นมา แผนพฒันาเศรษฐกิจ ตั้งแต่ฉบบัท่ี 2 เป็นตน้มาเรียกวา่ “ 
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ” โดยมุ่งพฒันา ทั้งดา้นเศรษฐกิจ 
และสงัคมเป็นท่ียอมรับกนัวา่การพฒันาใด ๆ จะส าเร็จไดต้อ้งมีการพฒันา
คนก่อนคนจะท าส่ิงใด ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดกต็อ้งเป็นคนท่ีมีคุณภาพ 
ปัจจยัท่ีช่วยใหค้นมีคุณภาพกคื็อ การศึกษา การศึกษาช่วยใหค้นมีความรู้
ความสามารถ ฉลาดตดัสินใจ รู้รักษาสุขภาพอนามยั ตลอดจนจิตส านึกใน
ดา้นศีลธรรม และวฒันธรรมสามารถด ารงชีวิต อยูใ่นสงัคมร่วมกบับุคคลอ่ืน
ไดอ้ยา่งมีความสุข สถาบนัการศึกษาในระยะนั้นมีบทบาทส าคญั ในการผลิต
ก าลงัคนเขา้สู่ตลาดแรงงาน โดยเนน้ทางดา้นอุตสาหกรรมและพณิชยกรรม 
ท่านอาจารยศุ์ภนยั แยม้ชุติ เป็นผูห้น่ึงท่ีอยูใ่นแวดวงการศึกษาดา้น
อาชีวศึกษาไดเ้ลง็เห็นความส าคญั ในการผลิตก าลงัคนเพื่อไปพฒันาประเทศ
ในดา้นอุตสาหกรรม ไดป้รารภถึงแรงบนัดาลใจ ในการบุกเบิกการศึกษาวา่ 
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   „  ทศวรรษท่ี 1 (พ.ศ. 2512 ‟ 2521 ) เปิดสอนในระดบัมธัยมศึกษา
ตอนปลาย สายอาชีพ (ประกาศนียบตัรวิชาชีพ) พ.ศ. 2512 เปิดแผนกช่าง
กล ช่างก่อสร้าง และพณิชยการ โดยใชห้ลกัสูตร พ.ศ. 2503 ของกรม
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2513 เปิดสาขาช่างส ารวจ ซ่ึงเป็นโรงเรียนราษฎร์แห่ง
แรก ในประเทศไทย โดยใชห้ลกัสูตรของวิทยาลยัเทคนิคกรุงเทพ 
ประเมินผลเป็นหน่วยกิต ขณะนั้น ไม่มีหน่วยศึกษานิเทศกส์าขาน้ีใน
กรมอาชีวศึกษา ต่อมาเม่ือมีหน่วยศึกษานิเทศกข้ึ์น ในกรมอาชีวศึกษา
แลว้ พ.ศ. 2515 นกัเรียนช่างส ารวจรุ่นแรกตอ้งสอบขอ้สอบกระทรวง 
ประเมินผลแบบเปอร์เซนต ์พ.ศ. 2518 กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้
หลกัสูตรใหม่ มีการประเมินผลแบหน่วยกิตโรงเรียนเปิดสาขา
เกษตรกรรมข้ึน ในพื้นท่ีบงัคบัไม่นอ้ยกวา่ 200 ไร่ (ต่อมาลดลง 100 ไร่) 
เป็นโรงเรียนราษฎร์แห่งแรกในประเทศไทย และในปี พ.ศ. 2522 
โรงเรียนช่างกลอุตสาหกรรมพณิชยการ “ หมู่บา้นครู ” เปล่ียนช่ือเป็น “ 
โรงเรียนเทคโนโลยหีมู่บา้นครู ” เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ี
เปล่ียนแปลงไป 
 

„  ทศวรรษท่ี 2 (พ.ศ. 2522 ‟ 2531 ) เปิดสอนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ซ่ึงเป็นโรงเรียนราษฎร์ 
กลุ่มแรกไม่ก่ีโรงท่ีทางการอนุญาตใหเ้ปิดไดต้ั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 เป็นตน้มา จากความพยายามของสมาคม
โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน แห่งประเทศไทย ซ่ึงอาจารยศุ์ภชยั แยม้ชุติ เป็นกรรมการของสมาคมในยคุนั้น โดย
ในปี พ.ศ. 2524 เปิดแผนกช่างยนต ์ช่างส ารวจ และช่างไฟฟ้า ปีต่อ ๆ มาเปิดแผนกช่างก่อสร้าง เทคนิค
อุตสาหกรรมและอิเลก็ทรอนิกส์ตามล าดบั 
   „  ทศวรรษท่ี 3 (พ.ศ. 2532 ‟ 2541 ) อาจารยศุ์ภชยั แยม้ชุติ ซ่ึงมีเจตจ านงมุ่งมัน่ ท่ีจะใหน้กัเรียนช่างกล
เรียนจบปริญญาตรีใหไ้ด ้จึงไดเ้ตรียมการท่ีจะเปิดสอน หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี ไดจ้ดัเตรียมสถานท่ีอุปกรณ์
การก่อสร้างไวบ้า้งแลว้ แต่ยงัไม่ทนัไดเ้ร่ิมก่อสร้าง อาจารยสุ์ภชยั แยม้ชุติ ไดถึ้งแก่กรรมเสียก่อน เม่ือวนัท่ี 16 
กรกฎาคม 2535 แผนการขยายการศึกษาระดบัปริญญาตรีจึงไดช้ะงกัไประยะหน่ึง 
  ต่อมา ทายาทของอาจารยศุ์ภชยั แยม้ชุติ โดยมีคุณแม่ชีระเอิบ แยม้ชุติเป็นประธาน คอยใหก้ารสนบัสนุน
อุปถมัภ ์ไดส้นองเจตนารมยข์องท่านอาจารยศุ์ภชยั แยม้ชุติ จึงไดเ้ตรียมจดัการก่อสร้างอาคารใระยะแรกบน
ท่ีดิน 50 ไร่ 43 ตารางวา เป็นอาคารคอนกรีต เสริมเหลก็ 4 ชั้น 2 หลงัเช่ือมต่อกนัมีพื้นท่ีใชส้อยรวมประมาณ 
14,100 ตารางเมตร โดยไดอ้าราธนาสมเดจ็พระพฒุาจารย ์(เก่ียว อุปเสนโน ป. 9 ) วดัสระเกศมาวางศิลาฤกษ ์
และไดก่้อสร้างแลว้เสร็จ คณะกรรมการโครงการไดเ้สนอขอจดัตั้งเป็นสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ตาม
พระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2522 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2 ) พ.ศ. 2535 ทบวงมหาวิทยาลยั
อนุญาตใหจ้ดัตั้ง ตามใบอนุญาต เลขท่ี 2/2541 ลงวนัท่ี 27 มีนาคม 2541 “ วิทยาลยัเทคโนโลยธีนบุรี ” โดยมี
อาจารยน์ภวรรณ แยม้ชุติ ป็นผูรั้บใบอนุญาต อาจารยบ์ญัชา เกิดมณี เป็นอธิการบดี และไดมี้ประกาศ
ทบวงมหาวิทยาลยั เร่ืองการจดัตั้งสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ซ่ึงไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบบัประกาศ
ทัว่ไป เล่ม 115 ตอนท่ี 37 วนัท่ี 7 พฤษภาคม 2541 เปิดรับนกัศึกษาท าการสอนในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 
2541 สมดงัเจตนาร 


