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ประวัติสถานศึกษา 

 ประวัติความเป็นมา วทิยาลัยเทคโนโลยี  ไฮเทค  ชัยภูมิ 

 วิทยาลัยเทคโนโลยี  ไฮเทค  ชัยภูมิ เกิดจากแนวความคิดของท่านผู้ประสบความส าเร็จทางด้าน

การบริหารการจัดการทางการศึกษาคือ  ท่าน ดร.ชนากานต์  ยืนยง  และ  ดร.ไตรรัตน์  ยืนยง  ซึ่งทั้งสอง

ท่านผู้ซึ่งมีวิสัยทัศน์กว้างไกลในการพัฒนาการศึกษาของชาติ  เพื่อให้ลูกหลานในจังหวัดชัยภูมิและจังหวัด

ใกล้เคียงได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึน้ 

 สามารถประกอบอาชีพที่เลี้ยงตนเองได้  มีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า  โดยมีแนวความคิดที่จะคืนก าไร

ให้กับสังคม  และการพัฒนาคนในสังคมให้มีคุณภาพ  สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๐  ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาเพื่อให้บุตรหลานสามารถเรียนในโรงเรียนใกล้บ้าน 

อยู่กับพ่อแม่  เพื่อให้มีความอบอุ่นในครอบครัว  เป็นการสร้างรากฐานทางสังคมให้ครอบครัวมีความสุข 

สังคมเข้มแข็ง  ซึ่งน าไปสู่ความมั่นคงของประเทศชาติ  วิทยาลัยเทคโนโลยี  ไฮเทค  ชัยภูมิ  จงึเกิดขึน้อย่าง

มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการพัฒนาการศึกษาของประชากรในจังหวัดชัยภูมิ  ซึ่งมปีระชากรของจังหวัดในอดีต

จะไปเรียนในสถานศึกษาในต่างจังหวัดมากกว่าที่จะเรียนในจังหวัดของตนด้วยประสบการณ์ในการ

บริหารธุรกิจของสองท่าน  จงึมีแนวความคิดในการลงทุนเพื่อสังคมในการพัฒนาคนใหม้ีคุณภาพ  โดยการ

จัดตัง้โรงเรียนอาชีวศกึษาเอกชนเพิ่มขึน้อีกหนึ่งแห่ง 

 วิทยาลัยเทคโนโลยี  ไฮเทค  ชัยภูมิ  เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทอาชีวศึกษา  สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศกึษา (สอศ.)  กระทรวงศึกษาธิการ  ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งตามมาตรา ๑๘   



แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  พ.ศ. ๒๕๒๕  เมื่อวันที่  ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙  ใบอนุญาต  

(สช.๒)  เลขที่ ๐๐๐๑/๒๕๔๙  ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๔๙  โดยมี ดร. ชนากานต์  ยืนยง  เป็นผู้รับ

ใบอนุญาต  ดร. ไตรรัตน์  ยืนยง  เป็นผู้จัดการโรงเรียน  โดยเปิดสอนหลักสูตร 

 - ประกาศนยีบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  

 - และหลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 

สภาพทั่วไปของสถานศึกษา 

 ๑.  ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อสถานศึกษา  วิทยาลัยเทคโนโลยี  ไฮเทค  ชัยภูมิ  CHAIYAPHUM  HIGHTECH  TECHNOLOGICAL  COLLEGE 

ที่ตั้ง  ๑๕๑  ม.๗  ต.กุดเลาะ  อ.เกษตรสมบูรณ์  จ.ชัยภูมิ  ๓๖๑๒๐  

โทรศัพท ์ ๐๔๔-๑๓๖-๖๘๘ 

โทรสาร  ๐๔๔-๑๓๖-๖๘๘ 

E – mail :  hightech.2556@hotmail.com 

เว็บไซต์ :  hightech-chai.ac.th 

สังกัด  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

ผู้บริหาร  ผู้รับใบอนุญาต  ดร.ชนากานต์  ยืนยง  คุณวุฒิสูงสุดปริญญาเอก  ต ารงต าแหน่ง 

 ๒.  ประวัติสถานศึกษา 

   วิทยาลัยเทคโนโลยี  ไฮเทค  ชัยภูมิ  ก่อตั้งเมื่อวันที่  ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑  ตามใบอนุญาตเลขที่  

๐๐๑/๒๕๕๑  มีพื้นที่ ๑๖ ไร่  ๓ งาน  ๖ ตารางวา  ตั้งอยู่เลขที่  151  หมู่  7  ต าบลกุดเลาะ  อ าเภอเกษตร

สมบูรณ์  จังหวัดชัยภูมิ  โดยมีนางสาวจารุวรรณ  คาดสนิท  เป็นผู้อ านวยการตามล าดับ  มี  ดร.ไตรรัตน์  

ยืนยง  ด ารงต าแหน่งผู้จัดการ  มีอาคารเรียนและอาคารประกอบ  ดังต่อไปนี้  อาคารเรียนชั้นเดียว ๑ หลัง 

จ านวน  ๑๐  ห้องเรียน  เป็นห้องปฏิบัติการจ านวน  ๓  ห้อง  ประกอบด้วยหอ้งปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๒ 

ห้อง  และห้องพิมพ์ดีด  ๑  ห้อง  ห้องเรียน  ๗  ห้องเรียน  โรงฝึกงาน  ๒  ช้ัน  ๑  หลัง  ห้องน้ าห้องส้วม 

จ านวน  ๖  ที่  แบ่งแยกชายหญิง  ถังประปาบาดาล  ขนาดความจุ  ๒,๐๐๐  ลิตร  เพื่อใช้ในการอุปโภค

และการเกษตร 

 



 ๓.  ปรัชญา  อัตลักษณ์  เอกลักษณ์  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์ 

ปรัชญา 

       ไฮเทคล้ า  คุณธรรมเด่น  เน้นวิชาการ 

 

อัตลักษณ์ 

       บุคลิกดี  มีทักษะ  จติอาสา  พัฒนาสังคม 

 

เอกลักษณ ์

       อ่อนน้อม  ทักทาย  ยิ้มงา่ย  ไหว้เก่ง 

 

วิสัยทัศน์ 

       มุ่งพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ  ให้ทันต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่  ใส่ใจตอ่สิ่งแวดล้อม 

 

พันธกิจ 

       ๑.  มุ่งพัฒนาผูเ้รียนใหม้ีความรู้ความสามารถด้านทักษะวิชาชีพ 

       ๒.  ผลติบุคลากรตามความตอ้งการตลาดแรงงาน  ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

       ๓.  มุ่งเน้นด้านความรู้ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่  โดยเฉพาะด้านคอมพิวเตอร์  ภาษาต่างประเทศ 

       ๔.  ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรใหม้ีคุณธรรม  จรยิธรรม  และจรรยาบรรณของความเป็นครู 

       ๕.  ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ที่สะอาด  ร่มรื่น  และสวยงาม 

 

เป้าประสงค์ 

       ๑.  วิชาการต้องเป็นเลิศ จบการศึกษาแล้วสามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับน าไปประกอบ

อาชีพ  หรอืศกึษาต่อได้อย่างมคีุณภาพ 

       ๒.  มีความช านาญในสายอาชีพ  สามารถน าความรู้ไปประกอบอาชีพได้เต็มความสามารถ  และ

ด ารงชีวติอยู่ในสังคมได้อย่างมคีุณภาพ 

       ๓.  มีความคิดรเิริ่มสรา้งสรรค์ในการพัฒนาความรูใ้ห้ทันสมัย 

       ๔.  สามารถน าความรู้ที่ได้  น าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง  ผู้อื่น  และสังคมอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

       ๕.  นักเรียน  นักศึกษา  ต้องเป็นเป็นคนซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น  และสังคมอย่าง  มีประสิทธิภาพ 

       ๖.  นักเรียน  นักศึกษา  สามารถน าเทคโนโลยีใหม่ที่ได้รับน ามาประยุกต์ใช้ใน  ชีวิตประจ าวันได้อย่าง

มีประสิทธิภาพสูงสุด 



การจัดการศึกษา 

 สถานศึกษาด าเนินการให้มีจ านวนครูผู้สอนเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา

เอกชน  ว่าด้วยการก าหนดจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ  พ.ศ. ๒๕๕๑ 

โดยใหผู้้สอนทุกคนมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาที่สอน  ส่งเสริมให้ครูได้รับฝกึอบรมด้านวิชาการ  หรือ

วิชาชีพ  และจรรยาบรรณ  ไม่น้อยกว่า ๑๐ ช่ัวโมง/คน/ปี  มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีเทคนิควิธีการสอนที่

หลากหลาย  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ  บูรณาการคุณธรรมจริยธรรม  ค่านิยม  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทุก ๓ ปี  ในทุกสาขาวิชา 

บริหารจัดการบุคลากร  สภาพแวดล้อม  ภูมิทัศ  อาคารสถานที่  ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  โรงฝึกงาน 

ศูนย์วิทยบริการ  สื่อ  แหล่งเรียนรู้  เทคโนโลยีสารสนเทศ  ครุภัณฑ์  และงบประมาณของสถานศึกษาที่มี

อยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ  มีการจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะเพื่อส่งเสริมก ากับดูแลผู้เรียนได้ฝึก

ประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ  โดยมีเครือข่ายสถานประกอบการมากกว่า ๑๐๐ แห่ง 

จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทุกด้าน  ประกอบด้วย  กิจกรรมด้านการรักชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย์ 

ส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   และทะนุบ ารุง  ศาสนา 

ศิลปะ  วัฒนธรรม  กิจกรรมด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  กิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ  และ 

กิจกรรมด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในทั้งระบบ  โดยให้

ผู้บริหาร  ครู  บุคลกรทางการศึกษา  และผู้เรียน มีส่วนร่วมในการด าเนินการอย่างแท้จริง  ส่งเสริมการ

พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามมารตฐาน  เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน และจัดประชุมผู้เกี่ยวข้องทุก

ฝา่ยในการจัดการศกึษาอย่างตอ่เนื่อง เพื่อร่วมกันก าหนดแนวทางพัฒนาผู้เรียนตลอดจนป้องกันปัญหา  

และ/หรือ  หาวิธีการแก้ปัญหาผู้เรยีนทุกด้าน 

ข้อมูลปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์  

ปรัชญา 

ไฮเทคล้ า คุณธรรมเด่น เน้นวิชาการ 

อัตลักษณ์ 

 บุคลิกดี มทีักษะ จิตอาสา พัฒนาสังคม 

เอกลักษณ ์

อ่อนนอ้ม ทักทาย ยิ้มงา่ย ไหว้เก่ง 



แผนภูมิการบริหาร 

 

 

 

 



ข้อมูลผู้อ านวยการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ - สกุล  ผู้อ านวยการ 

นางสาวจารุวรรณ  คาดสนิท 

โทรศัพท์ 

091-8341132 


