แผนพัฒนาประเทศฉบับที่ 1 เรี ยกว่า “ แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ
” สะท้อนให้เห็นถึงการเริ่ มพัฒนา ประเทศอย่างมีระบบปัญหาของการ
พัฒนาประเทศ ในช่วงนั้นคือ ปัญหาด้านเศรษฐกิจคนไม่มีงาน และ ไร้ฝีมือ
การคมนาคมไม่สะดวก รัฐจึงเน้นพัฒนาในด้านนี้ จนมีคาขวัญว่า “ ทางดี มี
งานทา ” และ รณรงค์ให้มีการประหยัดคาว่า “ รัดเข็มขัด ” จึงเป็ นคาที่คุน้ เคย
กันแต่น้ นั มา แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ตั้งแต่ฉบับที่ 2 เป็ นต้นมาเรี ยกว่า “
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ” โดยมุ่งพัฒนา ทั้งด้านเศรษฐกิจ
และสังคมเป็ นที่ยอมรับกันว่าการพัฒนาใด ๆ จะสาเร็ จได้ตอ้ งมีการพัฒนา
คนก่อนคนจะทาสิ่ งใด ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดก็ตอ้ งเป็ นคนที่มีคุณภาพ
ปัจจัยที่ช่วยให้คนมีคุณภาพก็คือ การศึกษา การศึกษาช่วยให้คนมีความรู ้
ความสามารถ ฉลาดตัดสิ นใจ รู ้รักษาสุ ขภาพอนามัย ตลอดจนจิตสานึกใน
ด้านศีลธรรม และวัฒนธรรมสามารถดารงชีวิต อยูใ่ นสังคมร่ วมกับบุคคลอื่น
ได้อย่างมีความสุ ข สถาบันการศึกษาในระยะนั้นมีบทบาทสาคัญ ในการผลิต
กาลังคนเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยเน้นทางด้านอุตสาหกรรมและพณิ ชยกรรม
ท่านอาจารย์ศุภนัย แย้มชุติ เป็ นผูห้ นึ่งที่อยูใ่ นแวดวงการศึกษาด้าน
อาชีวศึกษาได้เล็งเห็นความสาคัญ ในการผลิตกาลังคนเพื่อไปพัฒนาประเทศ
ในด้านอุตสาหกรรม ได้ปรารภถึงแรงบันดาลใจ ในการบุกเบิกการศึกษาว่า
...
“ ข้าพเจ้าเกิดความคิดที่จะสร้างโรงเรี ยนช่างกล โรงเรี ยนราษฎร์ เพราะภายหลังที่มีแผนพัฒนา การเศรษฐกิจระยะที่ 1
ประเทศไทยได้พฒั นาด้านเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมเป็ นอย่างมาก ถึงแม้จะมีโรงเรี ยนช่างกลรัฐบาล 4 โรง ผลิต
นักเรี ยนได้ปีละ 2,500 คน เป็ นเวลา 3 ปี ติดกัน จะได้ ช่างอุตสาหกรรมออกไปพัฒนาประเทศ เพียง 7,500 คน ข้าพเจ้าจึง
ได้ปรึ กษาท่านอาจารย์ สิ ทธิผล พลาชีวิน ผูบ้ ริ การโรงเรี ยนช่างกลของรัฐบาลซึ่งมีบทบาทสาคัญมากในการบุกเบิกการ
อาชีวศึกษา ด้านอุตสาหกรรม เพื่อจะ
เปิ ดโรงเรี ยนช่างกลโรงเรี ยนราษฎร์ ” โรงเรี ยนช่างกลอุตสาหกรรม ‟ พณิ ชยการ “ หมู่บา้ นครู ” จึงได้รับการสถาปนาขึ้น
เมื่อปี พุทธศักราช 2512 โดยสมเด็จพระสังฆราช (จวน อุฏฐายี) วัดมกุฏกษัตริ ยาราม เสด็จมาเป็ นประธานพิธีเปิ ดเมื่อวันที่
5 มิถุนายน 2512 ณ คุรุคามพัฒนา (หมู่บา้ นครู ) เลขที่ 57/2 หมู่ 2 ถนนเพชรเกษม ซอยศุภชัย (ซอย 110 ) ตาบลหนองค้าง
พลู อาเภอหนองแขม จังหวัดธนบุรี โดยมีอาจารย์ศุภชัย แย้มชุติ เป็ นผูอ้ านวยการ และอาจารย์ระเอิบ แย้มชุติ เป็ นเจ้าของ
และผูจ้ ดั การ ผูก้ ่อตั้งสถาบัน มีความตั้งใจที่จะรวบรวม ผูท้ รงคุณวุติให้อยูใ่ นชุมชนเดียวกัน เพื่อผลแห่งการพัฒนาร่ วมกัน
จึงจัดให้มีโครงการแบบหุน้ ส่ วน โดยการชักชวน เพื่อนข้าราชการครู มาจัดซื้อที่ดินราคาถูก เพื่อสร้างทีอยูอ่ าศัยในบริ เวณ
ที่ดิน ของตาบลหนองค้างพลู เรี ยกว่า “ คุรุคามพัฒนา ” หรื อ “ หมู่บา้ นครู ”
นอกจากผลทางการศึกษาแล้ว การร่ วมมือกันของครู ในบริ เวณดังกล่าว ยังมีส่วนช่วยเหลือชุมชนที่ต้ งั อยู่ ในเขต
ชานเมือง ซึ่งประชาชนส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม นับว่าเป็ นการส่ งเสริ มอาชีพและการพัฒนา ท้องถิ่นในด้าน
อื่น ๆ ควบคู่กนั ไปกับการเรี ยนการสอน อีกทั้งยังยึดมัน่ ในพระราชเสาวนีย ์ ของสมเด็จ พระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิ
พระบรมราชินีนาถ กล่าวคือ “ ข้าราชการคนใดอยูต่ าบลใด ช่วยพัฒนาตาบลนั้น ประเทศชาติจะเจริ ญในที่สุด ” จึงนับได้
ว่า “ หมู่บา้ นครู ” เป็ นสถาบันที่ให้บริ การสังคมตามอุดมการณ์ของสถาบันการศึกษาอีกด้วย อาจารย์ศุภชัย แย้มชุติ ได้
วางแผนจัดการศึกษาด้านช่างอุตสาหกรรมและพณิ ชยกรรมโดยยึดหลักว่า “ ช่างเป็ นผูผ้ ลิต พณิ ชย์เป็ นผูข้ าย ” โดยกาหนด
แผนพัฒนาไว้เป็ นช่วงระยะเวลา 10 ปี (ทศวรรษ) ดังนี้
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„ ทศวรรษที่ 1 (พ.ศ. 2512 ‟ 2521 ) เปิ ดสอนในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย สายอาชีพ (ประกาศนียบัตรวิชาชีพ) พ.ศ. 2512 เปิ ดแผนกช่าง
กล ช่างก่อสร้าง และพณิ ชยการ โดยใช้หลักสูตร พ.ศ. 2503 ของกรม
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2513 เปิ ดสาขาช่างสารวจ ซึ่งเป็ นโรงเรี ยนราษฎร์แห่ง
แรก ในประเทศไทย โดยใช้หลักสูตรของวิทยาลัยเทคนิคกรุ งเทพ
ประเมินผลเป็ นหน่วยกิต ขณะนั้น ไม่มีหน่วยศึกษานิเทศก์สาขานี้ใน
กรมอาชีวศึกษา ต่อมาเมื่อมีหน่วยศึกษานิเทศก์ข้ ึน ในกรมอาชีวศึกษา
แล้ว พ.ศ. 2515 นักเรี ยนช่างสารวจรุ่ นแรกต้องสอบข้อสอบกระทรวง
ประเมินผลแบบเปอร์เซนต์ พ.ศ. 2518 กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้
หลักสูตรใหม่ มีการประเมินผลแบหน่วยกิตโรงเรี ยนเปิ ดสาขา
เกษตรกรรมขึ้น ในพื้นที่บงั คับไม่นอ้ ยกว่า 200 ไร่ (ต่อมาลดลง 100 ไร่ )
เป็ นโรงเรี ยนราษฎร์แห่ งแรกในประเทศไทย และในปี พ.ศ. 2522
โรงเรี ยนช่างกลอุตสาหกรรมพณิ ชยการ “ หมู่บา้ นครู ” เปลี่ยนชื่อเป็ น “
โรงเรี ยนเทคโนโลยีหมู่บา้ นครู ” เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป

„ ทศวรรษที่ 2 (พ.ศ. 2522 ‟ 2531 ) เปิ ดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ซึ่งเป็ นโรงเรี ยนราษฎร์
กลุ่มแรกไม่กี่โรงที่ทางการอนุญาตให้เปิ ดได้ต้ งั แต่ปี พ.ศ. 2524 เป็ นต้นมา จากความพยายามของสมาคม
โรงเรี ยนอาชีวศึกษาเอกชน แห่งประเทศไทย ซึ่งอาจารย์ศุภชัย แย้มชุติ เป็ นกรรมการของสมาคมในยุคนั้น โดย
ในปี พ.ศ. 2524 เปิ ดแผนกช่างยนต์ ช่างสารวจ และช่างไฟฟ้ า ปี ต่อ ๆ มาเปิ ดแผนกช่างก่อสร้าง เทคนิค
อุตสาหกรรมและอิเล็กทรอนิกส์ตามลาดับ
„ ทศวรรษที่ 3 (พ.ศ. 2532 ‟ 2541 ) อาจารย์ศุภชัย แย้มชุติ ซึ่งมีเจตจานงมุ่งมัน่ ที่จะให้นกั เรี ยนช่างกล
เรี ยนจบปริ ญญาตรี ให้ได้ จึงได้เตรี ยมการที่จะเปิ ดสอน หลักสูตรระดับปริ ญญาตรี ได้จดั เตรี ยมสถานที่อุปกรณ์
การก่อสร้างไว้บา้ งแล้ว แต่ยงั ไม่ทนั ได้เริ่ มก่อสร้าง อาจารย์สุภชัย แย้มชุติ ได้ถึงแก่กรรมเสี ยก่อน เมื่อวันที่ 16
กรกฎาคม 2535 แผนการขยายการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จึงได้ชะงักไประยะหนึ่ ง
ต่อมา ทายาทของอาจารย์ศุภชัย แย้มชุติ โดยมีคุณแม่ชีระเอิบ แย้มชุติเป็ นประธาน คอยให้การสนับสนุน
อุปถัมภ์ ได้สนองเจตนารมย์ของท่านอาจารย์ศุภชัย แย้มชุติ จึงได้เตรี ยมจัดการก่อสร้างอาคารใระยะแรกบน
ที่ดิน 50 ไร่ 43 ตารางวา เป็ นอาคารคอนกรี ต เสริ มเหล็ก 4 ชั้น 2 หลังเชื่อมต่อกันมีพ้นื ที่ใช้สอยรวมประมาณ
14,100 ตารางเมตร โดยได้อาราธนาสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสนโน ป. 9 ) วัดสระเกศมาวางศิลาฤกษ์
และได้ก่อสร้างแล้วเสร็ จ คณะกรรมการโครงการได้เสนอขอจัดตั้งเป็ นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ตาม
พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2535 ทบวงมหาวิทยาลัย
อนุญาตให้จดั ตั้ง ตามใบอนุญาต เลขที่ 2/2541 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2541 “ วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี ” โดยมี
อาจารย์นภวรรณ แย้มชุติ ป็ นผูร้ ับใบอนุญาต อาจารย์บญั ชา เกิดมณี เป็ นอธิการบดี และได้มีประกาศ
ทบวงมหาวิทยาลัย เรื่ องการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศ
ทัว่ ไป เล่ม 115 ตอนที่ 37 วันที่ 7 พฤษภาคม 2541 เปิ ดรับนักศึกษาทาการสอนในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา
2541 สมดังเจตนาร

