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1. ข้อมูลทั่วไป 

วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ ่
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ปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  อัตลักษณ์  เอกลักษณ์  

 

ปรัชญา 
    “สร้างสัมพันธ์  มั่นคุณธรรม  หมั่นศึกษา  เพื่อพัฒนาสังคม”  
 
วิสัยทัศน์ 

ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ด้วยระบบทวิภาคี ท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน โดยเครือข่าย
ความร่วมมือท้ังภายในและต่างประเทศ 
 
วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อให้ผู้เรียน มีสมรรถนะทางด้านวิชาชีพ รู้จริง ท าได้ 
2.  ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
3.  เพื่อให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม สามารถประกอบอาชีพ และด ารงตนอยู่ในสังคม

ได้อย่างมีความสุข   
 

พันธกิจ 
 1.  จัดการศึกษาและพัฒนาฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพได้มาตรฐานยกระดับก าลังคนสู่สากล  
 2.  เป็นศูนย์กลางประสานงานความร่วมมือ จัดการอาชีวศึกษาระหว่างประเทศ 
 3.  ส่งเสริม สนับสนุน วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาอาชีพ 
 4.  บริการวิชาการและวิชาชีพ โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน 
 
อัตลักษณ์ 
    ผู้เรียนมีสัมมาคารวะ  
 
เอกลักษณ์ 
    สถานศึกษาร่มรื่น 
 
จุดเด่นวิทยาลัย 
 ผู้เรียนมีคุณภาพ มีความรับผิดชอบ และจิตอาสา 
 
จุดเน้นวิทยาลัย 
 มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง 
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ตราประจ าวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
สีประจ าวิทยาลัย 
   “สีเหลือง”  เป็นสีประจ าวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่  หมายถึง  ความสว่าง  ปัญญา  
 
 
 
 

เพลงมาร์ชวิทยาลัย  (ค าร้อง – ท านอง ชาญชัย   ค าสีแก้ว) 

วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่  จุดประกายสร้างสรรค์การศึกษา 

มุมานะสร้างอาชีพเพียรวิชา  หลายสาขาเปิดกว้างเพื่อชุมชน 

สร้างสัมพันธ์ลือล่ันเราตระหนัก  ส่ิงประจักษ์คือมั่นคุณธรรม 

หมั่นศึกษาพากเพียรเป็นประจ า  ร่วมใจกันเพื่อพัฒนาสังคม   

วิทยาลัยแห่งการเรียนรู้  ก้าวเดินสู่สังคมด่ังใจมั่น 

มาตรฐานครูเต็มจรรยาบรรณ  เน้นส าคัญนักศึกษาเป็นคนดี 

ร่มราชพฤกษ์กึกก้องแดนดิน  ยังไม่ส้ินถิ่นนี้ปัญญาไทย 

สีเหลืองเล่ืองช่ือจงภูมิใจ   หนองน้ าใสคือถิ่นของเรา 

                 วิทยาลัย…….การอาชีพ…….บ้านไผ่…1…2 
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ประวัติวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ 
ที่ต้ังสถานศึกษา 
    เลขท่ี  113  หมู่  2  ต าบลหนองน้ าใส  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น   
รหัสไปรษณีย์  40110  โทร  0-4327-2129 หรือ 0-4327-4355 โทรสาร. 0-4327-2129 ต่อ 490   
E-mail : bpic113@yahoo.co.th Webmaster : tiwa101@yahoo.co.th  
 
บริเวณภายในสถานศึกษา 
   มีเนื้อที่รวม  71  ไร่  3  งาน  14  ตารางวา  
 
ประวัติการจัดต้ัง 
    ปี  2538  คณะกรรมการสภาต าบลหนองน้ าใส  อ าเภอบ้านไผ่  ได้มีมติยกท่ีดินให้กรม
อาชีวศึกษาเมื่อวันท่ี  3  มีนาคม  2538 

   9  กรกฎาคม  2539  ประกาศจัดต้ังวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่  
 

พุทธศักราช  2539 
    -  กองการศึกษาอาชีพ  กรมอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  เสนอโครงการการขอใช้ท่ีดินเพื่อ
จัดต้ังวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น  โดยได้รับการสนับสนุนจาก ส.ส.น.พ.  เปรมศักดิ์ เพียยุระ  
และคหบดีอ าเภอบ้านไผ่  น าโดย  ดร.  ยิ่งยง  สวัสด์ิพาณิชย์  โดยใช้งบประมาณเหลือจ่ายในการจัดต้ัง  

-  ได้รับการพัฒนาอาคารเรียนช่ัวคราว  ขนาด  8  ห้องเรียน  จ านวน  1  หลัง      
 

 พุทธศักราช  2540 
   -  20  ธันวาคม  2540  กระทรวงมหาดไทยอนุมัติให้กรมอาชีวศึกษา(เดิม)  ใช้ท่ีดิน

สาธารณประโยชน์ 
เลขท่ี  179  หมู่  2  ต าบลหนองน้ าใส  อ าเภอบ้านไผ่  เนื้อที่ประมาณ  99  ไร่  2  งาน  33  ตารางวา  เพื่อ
จัดต้ังวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ 

   -  ได้รับการพัฒนาห้องน้ าครูอาจารย์  ข้างอาคารเรียนช่ัวคราว 
 

พุทธศักราช  2541 
   -  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส  อนุมัติให้วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่  

ลดการใช้พื้นท่ีลงเหลือ  เนื้อที่ประมาณ  72  ไร่  1  งาน  ซึ่งเนื้อที่ท่ีเหลือให้ใช้เป็นท่ีดินราษฎร  
ใช้ร่วมกัน 
    -  ได้รับการพัฒนาบ้านพักครูจ านวน  3  หลัง  
 

mailto::%20bpic113@yahoo.co.th
mailto:tiwa101@yahoo.co.th
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พุทธศักราช  2542 
   ได้รับการพัฒนาอาคารสถานท่ี  ดังนี้ 
   -  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  60  พรรษา  ขนาด  3  ช้ัน  จ านวน  1  หลัง  
   -  อาคารเรียนและโรงปฏิบัติงานช้ันเดียว  จ านวน  1  หลัง  (เทคนิคพื้นฐาน) 

    -  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  100  ปี  สมเด็จย่า  (ตึกพาณิชยกร รม) 
    -  ห้องน้ า - ห้องส้อม  จ านวน  2  หลัง  (ข้างเทคนิคพื้นฐาน)  
 

พุทธศักราช  2543 
   ได้รับการพัฒนาอาคารสถานท่ี  ดังนี้ 

    -  อาคารพัสดุกลาง  ขนาด  4  ห้อง  จ านวน  1  หลัง   
    -  โรงอาหาร  จ านวน  1  หลัง  
 

พุทธศักราช  2546 
   ได้รับการพัฒนาอาคารสถานท่ี  ดังนี้ 
   -  ห้องประชุมราชพฤกษ์และสัตตบรรณ  ขนาด  2  ห้อง  จ านวน  1  หลัง  

    -  ศูนย์บริการยานยนต์  
    -  โรงจอดรถนักเรียนนักศึกษา  จ านวน  1  หลัง  
    -  อาคารสหการร้านค้า  
 

พุทธศักราช  2548 
   ได้รับการพัฒนาอาคารสถานท่ี  ดังนี้ 
   -  อาคารวิทยบริการ(อ านวยการ)  ขนาด  2  ช้ัน  จ านวน  1  หลัง  
   -  บ้านพักครู(เพิ่มเติม)  1  หลัง 
 
พุทธศักราช  2549 
   ได้รับการพัฒนาอาคารสถานท่ี  ดังนี้ 
   -  โรงจอดรถครู-อาจารย์  ขนาด  1  หลัง  
   -  ศาลาพระพุทธรูป 
   -  ปรับปรุงสนามฟุตบอล 

 
พุทธศักราช  2550 
   -  วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่  ได้ยื่นค าขอรังวัดเพื่อถอนสภาพและขอใช้ท่ีดินสาธารณประโยชน์

หนังสือส าคัญส าหรับท่ีทางหลวงท่ีดินสาธารณประโยชน์เดิมเนื้อที่  99  ไร่  2  งาน  3  ตารางวา  เนื้อที่ท่ีขอ
ใช้และขอถอนสภาพได้เนื้อที่  71  ไร่  3  งาน  14  ตารางวา 
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    -  ได้รับการพัฒนาอาคารศูนย์บ่มเพาะ  จ านวน  1  หลัง  (5  ห้อง)  
 

พุทธศักราช  2551 
   ได้รับการพัฒนาอาคารสถานท่ี  ดังนี้  
   -  คาร์แคร์  จ านวน  1  หลัง 
 
พุทธศักราช  2552 
   ได้รับการพัฒนาอาคารสถานท่ี  ดังนี้ 

    -  อาคารอเนกประสงค์  จ านวน  1  หลัง  ราคา  3,000,000  บาท  
    -  ห้องปฏิบัติการ  
 

พุทธศักราช  2553 
   ได้รับการพัฒนาอาคารสถานท่ี  ดังนี้ 
   -  ห้องเรียนทันสมัย  แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์  จ านวน  1  ห้อง  ราคา  250,000  บาท  
 
พุทธศักราช  2554 
   ได้รับการพัฒนาอาคารสถานท่ี  ดังนี้ 
   -  ห้องน้ าชายทันสมัย   
   -  ห้องน้ าชาย-หญิง 
 
 
พุทธศักราช 2555 
   -  ห้องเรียนท่ีทันสมัย (ห้องลีลาวดี) 
   -  ห้องศูนย์บ่มเพาะ 

  
 พุทธศักราช 2555 

   -  ห้องเรียนทันสมัย แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์จ านวน 1 ห้อง งบประมาณ 200,000 บาท 
 

พุทธศักราช 2556 
   -  ลานกีฬาอเนกประสงค์ สนามฟุตบอล 
   -  สนามแบตมินตัน 
   -  เวทีห้องประชุมอเนกประสงค์ 
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พุทธศักราช 2557  
   - ห้องน้ าชาย – หญิง จ านวน 1 หลัง 
 
พุทธศักราช 2558 
ได้รับการพัฒนาอาคารสถานท่ี ดังนี้ 
   - อาคารอเนกประสงค์ จ านวน 1 หลัง ราคา 5,000,000 บาท 
   - ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ราคา 1,499,900 บาท 
   - ปรับปรุงระบบประปา ราคา 1,034,000 บาท 
   - ปรับปรุงอาคาร ราคา 1,499,400 บาท   
   - ปรับปรุงห้องน้ าห้องส้วม ราคา 919,000 บาท 
 
พุทธศักราช 2559 
ได้รับการพัฒนาอาคารสถานท่ี ดังนี้ 
   - อาคารอ านวยการ จ านวน 1 หลัง  ราคา 11,373,300 บาท 
   - ปรับปรุงฝ้าเพดานอาคารอเนกประสงค์   ราคา 303,000 บาท 
   - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ราคา 499,000 บาท 
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แผนที่แสดงที่ต้ังวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ 
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แผนผังวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ 
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 เกียรติประวัติและผลงานดีเด่นของวิทยาลัย 

    วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่   มุ่งเน้นในการจัดการศึกษาอย่างท่ัวถึง ผลิตผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ  และ

ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมท้ังในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด  ระดับภาคและระดับชาติ  เป็นท่ียอมรับ

ของสังคมท่ัวไปในปี พ.ศ. 2556 -  2558  ดังนี้  

ปี  พ.ศ. รายละเอียดรางวัล 

2556 ได้รับรางวัล “กิจกรรมทดสอบก าลังใจดีเด่น” ในงานชุมนุมลูกเสือ – เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา 

ระดับชาติ ครั้งท่ี 17 ระหว่างวันท่ี 23 – 29 มีนาคม 2556 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ  จังหวัดชลบุรี 

2556 ได้รับรางวัล “ กิจกรรมแข่งขันบุกเบิกสร้างหุ่นจ าลองดีเด่น” ในงานชุมนุมลูกเสือ – เนตรนารี

วิสามัญอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งท่ี 17 ระหว่างวันท่ี 23 – 29 มีนาคม 2556  ณ ค่ายลูกเสือ

วชิราวุธ จังหวัดชลบุรี 

2556 ได้รับรางวัล เหรียญทอง การแข่งสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น ระหว่าง

วันท่ี 4-5 พฤศจิกายน 2556 ประเภทท่ี 1 “รถยกเข็นลังผลไม้” 

2556 ได้รับรางวัล เหรียญทอง การแข่งสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น ระหว่าง

วันท่ี 4-5 พฤศจิกายน 2556 ประเภทท่ี 2 “เครื่องเช็คสายล าโพงเสียงตามสาย” 

2556 ได้รับรางวัล เหรียญทอง การแข่งสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น ระหว่าง

วันท่ี 4-5 พฤศจิกายน 2556 ประเภทท่ี 4 “เตาเผาขยะลดมลพิษชุมชนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์” 

2556 ได้รับยกย่องเป็นองค์กรต้นแบบสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ของ สสส. 

2557 การแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 9 “อาชีวะอีสาน ล าดวนเกมส์ ” 
ระหว่างวันท่ี 29 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2557 ณ จังหวัดศรีสะเกษ  
ชนะเลิศการแข่งขันวิ่งผลัดเมดเลย์ 4 x 100/200/300/400 เมตร (หญิง) 
 

2557 การแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 9 “อาชีวะอีสาน ล าดวนเกมส์ ” 
ระหว่างวันท่ี 29 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2557 ณ จังหวัดศรีสะเกษ  
ชนะเลิศการแข่งขันวิ่ง 400 เมตร (หญิง) 

2557 การแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 9 “อาชีวะอีสาน ล าดวน
เกมส์” ระหว่างวันท่ี 29 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2557 ณ จังหวัดศรีสะเกษ  
รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันวิ่งผลัด 4 x 100 เมตร (หญิง) 
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เกียรติประวัติและผลงานดีเด่นของวิทยาลัย (ต่อ) 

ปี  พ.ศ. รายละเอียดรางวัล 

2557 การประชุมระดับชาติเร่ืองสุขภาวะทางเพศ ครั้งท่ี 1 “การต้ังครรภ์ในวัยรุ่น” เป็นสถานศึกษาท่ีได้จัด
กระบวนการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาในโครงการ “ก้าวย่างอย่างเข้าใจ ” วันท่ี 8 – 10 กันยายน พ.ศ. 
2557 ณ อิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี 
 

2557 ผ่านการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด เหรียญทองดีเด่น สถานศึกษา
ขนาดเล็ก  การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ และทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ระดับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 24  
ปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันท่ี 8 – 12 ธันวาคม 2557 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 
 

2557  ส่งผลงานเข้าร่วม ประเภทท่ี 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านบรรเทาสาธารณภัย งานการประกวด “สุดยอด

นวัตกรรมอาชีวศึกษาเฉลิมพระเกียรติ” ประจ าปีการศึกษา 2557 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ 

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ระหว่างวันท่ี 24-27 ธันวาคม 2557 

2557 ส่งผลงานเข้าร่วม ประเภทท่ี 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านประกอบวิชาชีพ งานการประกวด “สุดยอด

นวัตกรรมอาชีวศึกษาเฉลิมพระเกียรติ” ประจ าปีการศึกษา 2557 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ 

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ระหว่างวันท่ี 24-27 ธันวาคม 2557 

2557 การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาเฉลิมพระเกียรติ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น ประจ าปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันท่ี 19-20 พฤศจิกายน 2557 

ณ วิทยาลัยการอาชีพกระนวน จังหวัดขอนแก่น สิ่งประดิษฐ์  “กระติ๊บข้าว ” ได้รับรางวัลชมเชย 

ประเภทท่ี 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต 

2557 การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาเฉลิมพระเกียรติ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น ประจ าปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันท่ี 19-20 พฤศจิกายน 2557 

ณ วิทยาลัยการอาชีพกระนวน จังหวัดขอนแก่น สิ่งประดิษฐ์ “อุปกรณ์เตือนหลอดไฟท้ายรถมอเตอร์

ไซต์ขาด” ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทท่ี 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต 

2557 การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาเฉลิมพระเกียรติ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น ประจ าปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันท่ี 19-20 พฤศจิกายน 2557 

ณ วิทยาลัยการอาชีพกระนวน จังหวัดขอนแก่น สิ่งประดิษฐ์  “ลิฟท์ยกรถจักรยานยนต์แบบ

พอเพียง” ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทท่ี 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต 
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เกียรติประวัติและผลงานดีเด่นของวิทยาลัย (ต่อ) 

ปี  พ.ศ. รายละเอียดรางวัล 

2557 การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาเฉลิมพระเกียรติ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น ประจ าปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันท่ี 19-20 พฤศจิกายน 2557 

ณ วิทยาลัยการอาชีพกระนวน จังหวัดขอนแก่น สิ่งประดิษฐ์  “ตู้ล าโพงลูกฟุตบอล ” ได้รับรางวัล

ชมเชย ประเภทท่ี 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต 

2557 การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาเฉลิมพระเกียรติ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น ประจ าปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันท่ี 19-20 พฤศจิกายน 2557 

ณ วิทยาลัยการอาชีพกระนวน จังหวัดขอนแก่น สิ่งประดิษฐ์  “เครื่องไล่นกพิราบ ” ได้รับรางวัล

ชมเชย ประเภทท่ี 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต 

2557 การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาเฉลิมพระเกียรติ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น ประจ าปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันท่ี 19-20 พฤศจิกายน 2557 

ณ วิทยาลัยการอาชีพกระนวน จังหวัดขอนแก่น สิ่งประดิษฐ์  “แอร์ประหยัดขจัดร้อน ” ได้รับรางวัล

ชมเชย ประเภทท่ี 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต 

2557 การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาเฉลิมพระเกียรติ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น ประจ าปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันท่ี 19-20 พฤศจิกายน 2557 

ณ วิทยาลัยการอาชีพกระนวน จังหวัดขอนแก่น สิ่งประดิษฐ์  “Box Set Sound Front” ได้รับ

รางวัลเหรียญทองแดง ประเภทท่ี 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ 

2557 การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาเฉลิมพระเกียรติ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น ประจ าปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันท่ี 19-20 พฤศจิกายน 2557 

ณ วิทยาลัยการอาชีพกระนวน จังหวัดขอนแก่น สิ่งประดิษฐ์  “เครื่องถอดยางมอเตอร์ไซต์แบบข้ัน

เทพ” ได้รับรางวัลชนเลิศ ประเภทท่ี 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ 

2557 การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาเฉลิมพระเกียรติ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น ประจ าปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันท่ี 19-20 พฤศจิกายน 2557 

ณ วิทยาลัยการอาชีพกระนวน จังหวัดขอนแก่น สิ่งประดิษฐ์  “รถยกเข็นลังผลไม้ ไฮสปีด ” ได้รับ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ประเภทท่ี 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ 
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เกียรติประวัติและผลงานดีเด่นของวิทยาลัย (ต่อ) 

ปี  พ.ศ. รายละเอียดรางวัล 

2557 การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาเฉลิมพระเกียรติ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น ประจ าปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันท่ี 19-20 พฤศจิกายน 2557 

ณ วิทยาลัยการอาชีพกระนวน จังหวัดขอนแก่น สิ่งประดิษฐ์  “ขนมไข่แฟนซี ” ได้รับรางวัลชมเชย 

ประเภทท่ี 3 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป 

2557 การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาเฉลิมพระเกียรติ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น ประจ าปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันท่ี 19-20 พฤศจิกายน 2557 

ณ วิทยาลัยการอาชีพกระนวน จังหวัดขอนแก่น สิ่งประดิษฐ์  “อุปกรณ์ซ่อมแบตเตอรี่ ” ได้รับรางวัล

ชมเชย ประเภทท่ี 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

2557 การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาเฉลิมพระเกียรติ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น ประจ าปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันท่ี 19-20 พฤศจิกายน 2557 

ณ วิทยาลัยการอาชีพกระนวน จังหวัดขอนแก่น สิ่งประดิษฐ์  “พัดลมปิ๊กนิค ” ได้รับรางวัลรอง

ชนะเลิศอันดับ 3 ประเภทท่ี 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

2557 การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาเฉลิมพระเกียรติ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น ประจ าปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันท่ี 19-20 พฤศจิกายน 2557 

ณ วิทยาลัยการอาชีพกระนวน จังหวัดขอนแก่น สิ่งประดิษฐ์  “กรวยไฟฉุกเฉิน ” ได้รับรางวัลรอง

ชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทท่ี 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

2557 การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาเฉลิมพระเกียรติ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น ประจ าปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันท่ี 19-20 พฤศจิกายน 2557 

ณ วิทยาลัยการอาชีพกระนวน จังหวัดขอนแก่น สิ่งประดิษฐ์  “เครื่องพ่นยาพลังงานแสงอาทิตย์ ” 

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ประเภทท่ี 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตร 

2557 การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาเฉลิมพระเกียรติ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น ประจ าปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันท่ี 19-20 พฤศจิกายน 2557 

ณ วิทยาลัยการอาชีพกระนวน จังหวัดขอนแก่น สิ่งประดิษฐ์  “อุปกรณ์ถอนมันส าปะหลัง ” ได้รับ

รางวัลเหรียญเงิน ประเภทท่ี 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตร 
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เกียรติประวัติและผลงานดีเด่นของวิทยาลัย (ต่อ) 

ปี  พ.ศ. รายละเอียดรางวัล 

2557 การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาเฉลิมพระเกียรติ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น ประจ าปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันท่ี 19-20 พฤศจิกายน 2557 

ณ วิทยาลัยการอาชีพกระนวน จังหวัดขอนแก่น สิ่งประดิษฐ์ “ข้อสอบออนไลน์” ได้รับรางวัลชมเชย 

ประเภทท่ี 10 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์ 

2557 การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาเฉลิมพระเกียรติ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น ประจ าปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันท่ี 19-20 พฤศจิกายน 2557 

ณ วิทยาลัยการอาชีพกระนวน จังหวัดขอนแก่น สิ่งประดิษฐ์  “Bpic Browser” ได้รับรางวัลชมเชย 

ประเภทท่ี 10 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์ 

2557 การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาเฉลิมพระเกียรติ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น ประจ าปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันท่ี 19-20 พฤศจิกายน 2557 

ณ วิทยาลัยการอาชีพกระนวน จังหวัดขอนแก่น สิ่งประดิษฐ์  “โปรแกรมสั่งงานด้วยเสียงโปรแกรม 

Accessories Paint” ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทท่ี 10 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์ 

2558 รางวัล กิจกรรมแข่งขันระเบียบแถวดีเด่น งานชุมนุมลูกเสือ – เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา 

ระดับชาติ ครั้งท่ี ๑๘ ระหว่างวันท่ี ๑ – ๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

2558 รางวัล หมู่ลูกเสือหญิงดีเด่น งานชุมนุมลูกเสือ – เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งท่ี ๑๘ 

ระหว่างวันท่ี ๑ – ๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี ส านักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 

2558 รางวัล กองลูกเสือหญิงดีเด่น งานชุมนุมลูกเสือ – เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งท่ี ๑๘ 

ระหว่างวันท่ี ๑ – ๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี ส านักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 

2558 รางวัล กิจกรรมแข่งขันบุกเบิกสร้างหุ่นจ าลองดีเด่น งานชุมนุมลูกเสือ – เนตรนารีวิสามัญ

อาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งท่ี ๑๘ ระหว่างวันท่ี ๑ – ๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ 

จังหวัดชลบุรี ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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เกียรติประวัติและผลงานดีเด่นของวิทยาลัย (ต่อ) 

ปี  พ.ศ. รายละเอียดรางวัล 

2558 รางวัล ดีเด่น งานชุมนุมลูกเสือ – เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งท่ี ๑๘ ระหว่าง

วันท่ี ๑ – ๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี ส านักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 

2558 รางวัลชนะเลิศ ผลงานตู้ยาสามัญประจ าบ้านจากเศษคอมพิวเตอร์  การประกวดสร้างสรรค์

ส่ิงประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ระดับจังหวัดขอนแก่น ประจ าปีการศึกษา 2558 ในวันศุกร์ท่ี 29 

พฤษภาคม 2558 ณ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น  

2559 นายปิยาราช  อุดม ได้รับได้รับเหรียญเงิน มวยสากลสมัครเล่น (ชาย) รุ่นมิดเดิลเวท น้ าหนัก

ไม่เกิน 75 กิโลกรัม การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษา อาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งท่ี 11 

สงขลาเกมส์ ประจ าปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันท่ี 28 สิงหาคม  – 3 กันยายน 2559 

2559 การประกวดส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น ประจ าปีการศึกษา 

2559 .ในวันท่ี 18 พ.ย. 59  ณ วิทยาลัยเทคนิคน้ าพอง  ส่ิงประดิษฐ์ “ส่ือการเรียนรู้ส าหรับ

เด็กอนุบาล  ด้วยระบบ OR Code” ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทท่ี 10 ส่ิงประดิษฐ์ด้านนวัต

กรรรมซอฟแวร์และระบบสมองกลฝังตัว 

2559 การประกวดส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น ประจ าปีการศึกษา 

2559 .ในวันท่ี 18 พ.ย. 59  ณ วิทยาลัยเทคนิคน้ าพอง  ส่ิงประดิษฐ์ “เครื่องบ าบัดน้ าเสียใน

ครัวเรือน” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทท่ี 11 ส่ิงประดิษฐ์ ประเภทก าหนดโจทย์ 

กลุ่มท่ี 1 

2559 การประกวดส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น ประจ าปีการศึกษา 

2559 .ในวันท่ี 18 พ.ย. 59  ณ วิทยาลัยเทคนิคน้ าพอง  ส่ิงประดิษฐ์ “ท่อบ าบัดน้ าใน

ครัวเรือน” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ประเภทท่ี 11 ส่ิงประดิษฐ์ ประเภทก าหนดโจทย์ 

กลุ่มท่ี 1 
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ท าเนียบผู้บริหารวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่  ประจ าปีการศึกษา 2559 

 
 

    

 

 

 

                                 

 

 

 

                

ว่าที่ร้อยตรีจรรยา   พาบุ 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ 

นายนนท์ธพันธุ ์พิมพา 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ และ 

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

 

นายสมจิตร  วรศักดิ์ 

รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

 

นางสาวศรีบังอร  นรินทรางกูร ณ อยุธยารอง

ผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
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แผนภูมิโครงสร้างการบริหารวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่  ประจ าปีการศึกษา 2559 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ผู้อ านวยการ 

ว่าท่ีร้อยตรี  จรรยา พาบุ 
คณะกรรมการวิทยาลัย    คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 

รองผู้อ านวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 นายนนท์ธพันธ์ุ  พิมพา 

 
 งานการเงิน 

นางสิรินทร  เขียนสีอ่อน 

งานบัญช ี
นางพรพิมล  จันทวรรณ 

งานพัสดุ 
ว่าที่ร้อยโทณภัทรภัค  มุระดา 

งานทะเบียน 
นายกิตกรณ์  วงชารี 

งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ 
นายกิตกรณ์  วงชารี 

งานบุคลากร 
นายศุภชัย  แสงบัวท้าว 

งานอาคารสถานที ่
นายกฤษณะ  สุภารมย์ 

งานสื่อการเรียนการสอน 
นายผาง  ขอสูงเนิน 

งานวัดผลและประเมินผล 
นางนภัสนันท์  จิรปรียาชานนท์ 

 

งานวิทยบริการและห้องสมุด 
นายณัฐพล  อรัญวารี 

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
นายธรรมปพน  เกษนอก 

 

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
นายชัยรัตน์  อันสนธิ์ 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
นายนนท์ธพันธ์ุ  พิมพา 

รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา  
นายสมจิตร  วรศักด์ิ 

 

งานปกครอง 
นายปิยะณัฐ  ผิวขม 

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
นายพิศิษฐ์  นาละคร 

งานครูที่ปรึกษา 
นายวัชรินทร์  เสนาฤทธิ์ 

 

งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 
นางสาววัชราภรณ์  แน่นอุดร 

 

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
นางฌามาดา  จันดาอาจ 

งานความร่วมมือ 
นายสุรัตน์  แก้วพล 

งานวางแผนและงบประมาณ 
นายณรงค์ชัย  โพนงาม 

รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
นางสาวศรีบังอร นรินทรางกูร ณ อยุธยา 

งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 
นายธงชัย  บุญยะบุตร 

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
นายสุริยัน  สายเมฆ 

 
งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ 

นางสาวอาภาพร  เจริญสว่าง 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
นายชูชาติ  เกษแก้ว 

งานบริหารงานทั่วไป 
นางสาวมนัสนันท์  ทรงอาจ 

งานประชาสัมพันธ์ 
นายทิวา  โคตค า 
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แผนภูมิโครงสร้างการบริหารวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่  ประจ าปีการศึกษา 2559 (ต่อ) 

หัวหน้าแผนกวิชาในฝ่ายวิชาการ 

 

หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
นางฌามาดา  จันดาอาจ 

หัวหน้าแผนกวิชาเลขานุการ 
นางสาวปิยะกัญญา  กองศรี 

หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี 
นางพรพิมล  จันทวรรณ 

หัวหน้าแผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง 
นายกิตกรณ์  วงชารี 

หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
นายชัยรัตน์  อันสนธิ์ 

หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์ 
นายธรรมปพน  เกษนอก 

หัวหน้าแผนกวิชา 
 

หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 
นายศุภชัย  แสงบัวท้าว 

หัวหน้าแผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์ 
นายวุฒินันท์  พิมพ์มีธีรวัตร 

หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและ
โภชนาการ 

นางสาวภคมน  มณีนพ 

หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

นายสุริยัน  สายเมฆ 

หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรม 
นางสาวสุมารินทร์  มานาง   


