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ประวัติสถานศึกษา
ประวัติความเป็นมา วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค ชัยภูมิ
วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค ชัยภูมิ เกิดจากแนวความคิดของท่านผู้ประสบความสำเร็จทางด้านการ
บริหารการจัดการทางการศึกษาคือ ท่าน ดร.ชนากานต์ ยืนยง และ ดร.ไตรรัตน์ ยืนยง ซึ่งทั้งสองท่านผู้ซึ่งมี
วิสัยทัศน์กว้างไกลในการพัฒนาการศึกษาของชาติ เพื่อให้ลูกหลานในจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดใกล้เคียงได้มีโอกาส
ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
สามารถประกอบอาชีพที่เลี้ยงตนเองได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า โดยมีแนวความคิดที่จะคืนกำไรให้กับ
สังคม และการพัฒนาคนในสังคมให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐
ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาเพื่อให้บุตรหลานสามารถเรียนในโรงเรียนใกล้บ้าน อยู่กับพ่อแม่ เพื่อให้มีความ

อบอุ่นในครอบครัว เป็นการสร้างรากฐานทางสังคมให้ครอบครัวมีความสุข สังคมเข้มแข็ง ซึ่งนำไปสู่ความมั่นคง
ของประเทศชาติ วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค ชัยภูมิ จึงเกิดขึ้นอย่างมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการพัฒนาการศึกษา
ของประชากรในจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งมีประชากรของจังหวัดในอดีตจะไปเรียนในสถานศึกษาในต่างจังหวัดมากกว่าที่
จะเรียนในจังหวัดของตนด้วยประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจของสองท่าน จึงมีแนวความคิดในการลงทุนเพื่อ
สังคมในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ โดยการจัดตั้งโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งแห่ง
วิท ยาลั ย เทคโนโลยี ไฮเทค ชั ย ภู มิ เป็ น โรงเรี ย นเอกชนประเภทอาชี ว ศึ ก ษา สั งกั ด สำนั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (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 เป็นผู้รับใบอนุญาต ดร.
ไตรรัตน์ ยืนยง เป็นผู้จัดการโรงเรียน โดยเปิดสอนหลักสูตร
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
- และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สภาพทั่วไปของสถานศึกษา
๑. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค ชัยภูมิ CHAIYAPHUM HIGHTECH TECHNOLOGICAL COLLEGE
ที่ตั้ง ๑๕๑ ม.๗ ต.กุดเลาะ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ ๓๖๑๒๐
โทรศัพท์ ๐๔๔-๑๓๖-๖๘๘
โทรสาร ๐๔๔-๑๓๖-๖๘๘
E – mail : hightech.2556@hotmail.com
เว็บไซต์ : hightech-chai.ac.th
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ผู้บริหาร ผู้รับใบอนุญาต ดร.ชนากานต์ ยืนยง คุณวุฒิสูงสุดปริญญาเอก ตำรงตำแหน่ง

๒. ประวัติสถานศึกษา
วิทยาลั ยเทคโนโลยี ไฮเทค ชัยภูมิ ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ตามใบอนุญาตเลขที่
๐๐๑/๒๕๕๑ มีพื้น ที่ ๑๖ ไร่ ๓ งาน ๖ ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่ 151 หมู่ 7 ตำบลกุดเลาะ อำเภอเกษตร
สมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ โดยมีนางสาวจารุวรรณ คาดสนิท เป็นผู้อำนวยการตามลำดับ มี ดร.ไตรรัตน์ ยืนยง
ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ มีอาคารเรียนและอาคารประกอบ ดังต่อไปนี้ อาคารเรียนชั้นเดียว ๑ หลัง จำนวน ๑๐
ห้องเรียน เป็ นห้ องปฏิบั ติการจำนวน ๓ ห้ อง ประกอบด้วยห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๒ ห้อง และห้อง
พิม พ์ ดีด ๑ ห้ อง ห้ องเรีย น ๗ ห้ องเรียน โรงฝึ กงาน ๒ ชั้น ๑ หลั ง ห้ องน้ ำห้ องส้ วม จำนวน ๖ ที่
แบ่งแยกชายหญิง ถังประปาบาดาล ขนาดความจุ ๒,๐๐๐ ลิตร เพื่อใช้ในการอุปโภคและการเกษตร
๓. ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
ปรัชญา
ไฮเทคล้ำ คุณธรรมเด่น เน้นวิชาการ
อัตลักษณ์
บุคลิกดี มีทักษะ จิตอาสา พัฒนาสังคม
เอกลักษณ์
อ่อนน้อม ทักทาย ยิ้มง่าย ไหว้เก่ง
วิสัยทัศน์
มุ่งพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ ให้ทันต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถด้านทักษะวิชาชีพ
ผลิตบุคลากรตามความต้องการตลาดแรงงาน ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
มุ่งเน้นด้านความรู้ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยเฉพาะด้านคอมพิวเตอร์ ภาษาต่างประเทศ
ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของความเป็นครู
ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ที่สะอาด ร่มรื่น และสวยงาม

เป้าประสงค์
๑. วิชาการต้องเป็นเลิศ จบการศึกษาแล้วสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับนำไปประกอบอาชีพ
หรือศึกษาต่อได้อย่างมีคุณภาพ
๒. มีความชำนาญในสายอาชีพ สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้เต็มความสามารถ และดำรงชีวิตอยู่
ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ
๓. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนาความรู้ให้ทันสมัย
๔. สามารถนำความรู้ ที่ ได้ นำไปประยุ ก ต์ ใช้ ให้ เกิ ด ประโยชน์ ต่ อ ตนเอง ผู้ อื่ น และสั ง คมอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
๕. นักเรียน นักศึกษา ต้องเป็นเป็นคนซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น และสังคมอย่าง มีประสิทธิภาพ
๖. นักเรียน นักศึกษา สามารถนำเทคโนโลยีใหม่ที่ได้รับนำมาประยุกต์ใช้ใน ชีวิตประจำวันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
การจัดการศึกษา
สถานศึกษาดำเนินการให้มีจำนวนครูผู้สอนเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ว่าด้วยการกำหนดจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู้สอน
ทุกคนมีคุณ วุฒิ การศึกษาตรงตามสาขาที่ส อน ส่ งเสริมให้ ครูได้ รับ ฝึ กอบรมด้ านวิช าการ หรือวิช าชีพ และ
จรรยาบรรณ ไม่น้อยกว่า ๑๐ ชั่วโมง/คน/ปี มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพ บูรณาการคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทุก ๓ ปี ในทุกสาขาวิชา บริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม
ภูมิทัศ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของสถานศึกษาที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ มีการจัดตั้ง
หน่ วยงานเฉพาะเพื่อส่ งเสริมกำกับ ดูแลผู้เรียนได้ฝึ กประสบการณ์ ทักษะวิช าชีพ ในสถานประกอบการ โดยมี
เครือข่ายสถานประกอบการมากกว่า ๑๐๐ แห่ง จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทุกด้าน ประกอบด้วย กิจกรรมด้าน
การรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
และทะนุ บ ำรุ ง ศาสนา ศิ ล ปะ วั ฒ นธรรม กิ จ กรรมด้ า นอนุ รัก ษ์ สิ่ งแวดล้ อ ม กิ จ กรรมด้ านการกี ฬ าและ
นันทนาการ และ กิจกรรมด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในทั้งระบบ

โดยให้ผู้บริหาร ครู บุคลกรทางการศึกษา และผู้เรียน มีส่วนร่วมในการดำเนินการอย่างแท้จริง ส่งเสริมการ
พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามมารตฐาน เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน และจัดประชุมผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายใน
การจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางพัฒนาผู้เรียนตลอดจนป้องกันปัญหา
และ/หรือ หาวิธีการแก้ปัญหาผู้เรียนทุกด้าน
ข้ อ มู ล ปรั ช ญา อั ต ลั ก ษณ์ เอกลั ก ษณ์
ปรัชญา
ไฮเทคล้ำ คุณธรรมเด่น เน้นวิชาการ
อัตลักษณ์
บุคลิกดี มีทักษะ จิตอาสา พัฒนาสังคม
เอกลักษณ์
อ่อนน้อม ทักทาย ยิ้มง่าย ไหว้เก่ง

แผนภูมิการบริหาร

ข้อมูลผู้อำนวยการ

ชื่อ - สกุล ผู้อำนวยการ
นางสาวจารุวรรณ คาดสนิท
โทรศัพท์ 091-8341132

