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โครงการโรงเรียนเทคโนโลยีสารพัดชาง 

 
1. หลักการและเหตุผล 

                              จากกระแสโลกาภิวัตน และ การเปดการคาเสรี WTO การเปล่ียนแปลงไปตามยุค
สมัย ทําใหประเทศไทยจําเปนตองเรงพัฒนาทรัพยากรมนุษย ที่จะเปนฐานสําคัญในการพัฒนาประเทศ 
หากแตฐานการศึกษาของไทย ที่มีหนาที่ผลิตกําลังคน ยังไมสามารถตอบสนองได โดยในระบบการศึกษาของ
ไทยนั้น หากผลิตบคุลากรทางดานสายอาชีวะ และสายสามัญ ก็จะเปนผูที่มีความรูทางดานวิชาการเดน แต
ดอยทางการปฏิบัติ ตรงกนัขามหากผลิตบุคลากรทางดานชางฝมือ ก็จะเปนผูที่มีความรูทักษะทางดานปฏิบัติ
แตดอยทางดานวิชาการ ไมสามารถตอยอดในการเรียนรูที่สูงข้ึนไปไดจึงจําเปนอยางยิ่งทีจ่ะตองมีการ
เสริมสรางพัฒนาศกัยภาพใหเกดิการเรียนรู ทั้งภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎีไปพรอม ๆ กัน เพื่อกระตุนใหเกิด
ความคิดสรางสรรคในการประดิษฐคิดคนส่ิงใหมๆ ปอนเขาสูตลาดแรงงาน โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมที่จะ
เปนกําลังสําคัญในการขับเคล่ือนภาคเศรษฐกิจของประเทศใหกาวทันในระดับสากล โดยการจัดกระบวนการ
เรียนการสอนแบบ Project Based Learning โดยบูรณาการความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เขากับ
ทักษะวิชาชีพ บมเพาะใหนักเรียนมีความสามารถในการประดิษฐและคิดคนเชงิเทคโนโลย ี ทั้งยังมีการนํา
ผูเชี่ยวชาญจากภาคอุตสาหกรรม และอาจารยจากมหาวิทยาลัย มาชวยสอนและใหคําแนะนํา เพื่อสราง
ความคุนเคยกับโจทยและปญหาจริงในภาคอุตสาหกรรม โดยมีครูพีเ่ล้ียงดูแลอยางใกลชิด ในลักษณะ
โรงเรียนประจําดังนั้น เม่ือนักเรียนในโรงเรียนเทคโนโลย ี จบแลวจะเปนผูที่มีทกัษะทั้งดานวิชาการและการ
ปฏิบัติอยางเขมขน และยังมีทักษะพื้นฐานพอที่จะตอยอดในการเรียนเม่ือเขาสูระดบัอุดมศึกษาอีกดวย ใน
อนาคตอันใกล คงจะไดเหน็นอง ๆ จากโครงการโรงเรียนเทคโนโลยฐีานวิทยาศาสตร คิดคนส่ิงประดษิฐ และ
นวัตกรรมใหมๆมาชวยพฒันาประเทศชาติใหกาวเขาสูประชาคมอาเซยีนอยางเต็มภาคภูมิ                                            
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โครงการโรงเรียนเทคโนโลยีสารพัดชาง 

 
 

                      เยาวชนชนเผาบริเวณพืน้ที่อําเภอเวียงแหง อําเภอเชียงดาว อําเภอไชยปราการ อําเภอฝาง อําเภอแม
อาย อําเภอพราว เม่ือสําเร็จการศึกษา มัธยมศกึษาปที3่ ก็ไมสามารถเรียนตอได สืบเนื่องจากฐานะยากจน และ
สวนมาก ไมสามารถกูเงนิเรียนหนังสือได เนือ่งจากไมมีสัญชาติไทยคณุสมบัติไมตรงตอหลักเกณฑของ
กระทรวงศึกษาธิการ ทําใหขาดโอกาสทางสังคมและ การศึกษา ไมมีองคความรูติดตัว SKILL ไมสามารถนําพา
ตนเองและครอบครัวเพื่อดํารงชีพที่ดีได กอใหเกดิปญหาสังคมตามมาอยางมากมาย เชน การคามนษุย การคายา
เสพติด การตัดไมทําลายปาเพื่อทําการเกษตร ฯลฯ ปญหาพืน้ฐานของพีน่องเยาวชนชนเผาแนวทางการแกไขที่
สามารถเห็นเปนรูปธรรมคือการใหการศกึษาพื้นที่บานหนองเขียว ตําบลเมืองนะ อําเภอเชียงดาว จงัหวัดเชียงใหม 
SIZE ANALYSIS เปนพื้นที่เหมาะสม ทางภูมิศาสตรและกายภาพที่จะเปน HUB การศึกษาวิชาชีพโรงเรียน
เทคโนโลยีสารพัดชางระดบั ปวช.-ปวส.และการทองเที่ยว ตามแนวชายแดนที่เชือ่มตอการเดินทางไดสะดวก เพือ่
เยาวชนของชาติมีวิชาชีพพัฒนาชาติไทย การศึกษาตองใหเยาวชนมีความรูคูคณุธรรม มีความภาคภูมิใจในสถาบนั
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย พุทธศาสนาถือเปนศาสนาประจําชาต ิ ชาตจิะขาดสถาบันหนึ่งสถาบนัใดมิได 
แนวทางที่ดทีี่สุดคือการปลูกฝงใหเยาวชนไดเรียนรูและปฏิบัติควบคูกบัการเรียนวิชาชีพ เม่ือมีสถาบันการศึกษา  ก็
ตองมี โรงพยาบาล เพื่อรักษาประชาชน ทหารที่รักษาตามแนวชายแดนกรณเีกิดการปะทะกับประเทศเพื่อนบานไมมี
ใครคาดเดาไดถาเรามีความพรอมทรัพยากรของชาตจิะสูญเสียนอยที่สุด และนักทองเทีย่ว เพราะพืน้ทีห่นองเขียว
เปนจุดศนูยกลางการทองเที่ยวเชิงนเิวศนระหวาง อําเภอปาย –อําเภอเวียงแหง-อรุโณทัย-ดอยอางขางเสนทาง
ทองเทีย่ววงกลม ประตูชายแดนเปด การคาขายก็จะมีมูลคามากข้ึนเม่ือทรัพยากรมนุษยพรอมเราก็จะสูกับ Asian 
ได ปญหาสังคมก็จะลดนอยลดตามคณุภาพของการศึกษา ไมมีอะไรที่จะดีกวาการใหการศึกษา 
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 2. วัตถุประสงค      
 

2.1 เพื่อสรางโรงเรียนเทคโนโลยีสารพัดชางทีห่นองเขียว ตําบลเมืองนะ  อําเภอเชียงดาว 
2.2 เพื่อสรางโรงพยาบาลทีห่นองเขียว ตําบลเมืองนะ อําเภอเชียงดาว                                
2.3 เพื่อสรางวัด หรือสํานักสงฆ ตําบลเมืองนะ อําเภอเชยีงดาว 

       

3.กลุมเปาหมาย 

3.1       ผูสําเร็จการศึกษา มัธยมศึกษาปที3่ 

3.2      เยาวชนพื้นที่ อําเภอเชียงดาว อําเภอเวียงแหง อําเภอแมอาย อําเภอฝาย อําเภอเวียงไชยปราการ 
อําเภอพราว 

3.3       ประชาชนทั่วไปที่สนใจเรียนวิชาชีพ เวลา 18.00-21.00 และ เสาร-อาทิตย ชั่วโมงๆ ๑ บาท 
 

4.ผูดําเนินโครงการ 

3.4 นายกรัฐมนตรี (น.ส.ยิ่งลักษณ  ชินวัตร) 

3.5 กระทรวงศึกษาธิการ 

3.6 กรมศาสนา 
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5.จํานวนพื้นท่ีโครงการ 
5.1 โรงเรียนเทคโนโลยีสารพัดชางท่ีหนองเขียว ตําบลเมืองนะ พ้ืนท่ีจํานวน 15 ไร  
5.2 โรงพยาบาลท่ีหนองเขียว ตําบลเมืองนะ พ้ืนท่ีจํานวน 5 ไร                                 
5.3 สํานักสงฆหรืออาราม ตําบลเมืองนะ พ้ืนท่ีจํานวน 5ไร  

 

6.งบประมาณการโครงการ 

                6.1 กระทรวงศกึษาธิการ 

                  6..2  กระทรวงสาธารณะสุข และ ผูศรัทธา 

                  6.3  กรมศาสนา และ ผูศรัทธา 
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7.ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

7.1 ผูสําเร็จการศึกษา ปวช.-ปวส. สามารถดําเนินชีวิตที่มีคุณภาพ                                                                                                  

7.2 สรางทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ  

7.3 ปญหาสังคม-การคามนุษย – ยาเสพติด ลดลง 90% 

7.4 เปดโอกาสการศึกษาใหกับพี่นองชนเผา ที่ขาดโอกาสทางสังคม 

7.5 เปนที่ตองการของตลาดแรงงาน 

          7.6 การบุกรุกพื้นที่ปาเพื่อทําการเกษตรลดลง 

 

8.ผูเสนอโครงการโรงเรียนเทคโนโลย-ีโรงพยาบาล-สํานักสงฆ 

 
ผูเสนอโครงการ                :  อาจารย ภูสวัสดิ์  สุขเล้ียง  ประธานองคการปารักษน้ําแหงประเทศไทย  
 
ที่ปรึกษาโครงการ             : อาจารย พัลลภ   สุวรรณมาลิก   

 
 

  


