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ที่ โครงการ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงาน หมายเหตุ

อุดหนุน 15 ปี บกศ. เฉพาะกิจ

สาขาวิชาเครื่องกล -        49,750      65,050     24,000     

1 โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการดา้นการบริหารจัดการช้ันเรียน ปีการศึกษา 2562 นายไพศาล  พรนฤชิตพงศ์ เคร่ืองกล ไม่ใช้เงนิ

2 โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการดา้นการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพในด้าน นายไพศาล  พรนฤชิตพงศ์ เคร่ืองกล ไม่ใชเ้งนิ

ภาษาอังกฤษและด้านการใช้สารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562

3 โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการดา้นการจัดการเรียนการสอนด้วยการพัฒนา นายไพศาล พรนฤชิตพงศ์ เคร่ืองกล ไม่ใช้เงนิ

การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ "การสร้างชุมชนแห่งการเรยีนรู้ทางวิชาชีพครู

PLC ในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

4 โครงการกีฬาเทบิลเทนนิสเชื่อมสมัพันธ์พ่ีน้อง ปวส. 5,500        นายอุดม  ด่านกระโทก เคร่ืองกล

5 โครงการกีฬาเทบิลเทนนิสเชื่อมสมัพันธ์พ่ีน้อง ปวช. 5,500        นายอุดม  ด่านกระโทก เคร่ืองกล

6 โครงการกีฬาฟุตซอลเชื่อมสัมพันธ์พี่น้องเคร่ืองกลสร้างความสามัคคี ปวส. 9,000        นายอุดม  ด่านกระโทก เคร่ืองกล

7 โครงการกีฬาฟุตซอลเชื่อมสัมพันธ์พี่น้องเคร่ืองกลสร้างความสามัคคี ปวช. 9,000        นายอุดม  ด่านกระโทก เคร่ืองกล

8 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบื้องต้น นายอุดม  ด่านกระโทก เคร่ืองกล

9 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ(ซ่อมกิจกรรม) นายอุดม  ด่านกระโทก เคร่ืองกล

10 โครงการทําบุญแผนก ปวส. 6,000        นายอุดม  ด่านกระโทก เคร่ืองกล

11 โครงการถวายเทียนพรรษา ปวช. นายอุดม  ด่านกระโทก เคร่ืองกล

12 โครงการต่อยอดธุรกิจ Auto Car Care 24,000      นายอุดม  ด่านกระโทก เคร่ืองกล

13 โครงการศึกษาดูงานนักเรียน นักศึกษา ปวส. 22,600      นายอุดม  ด่านกระโทก เคร่ืองกล

14 โครงการศึกษาดูงานนักเรียน นักศึกษา ปวช. 19,800      นายอุดม  ด่านกระโทก เคร่ืองกล

15 โครงการอบรมสง่เสริมความปลอดภัยสรา้งวิจัยจราจรในสถานศึกษากับ Honda นายอุดม  ด่านกระโทก เคร่ืองกล

16 โครงการกีฬาฟุต E Sports เชื่อมสัมพันธ์พ่ีน้องเคร่ืองกล ปวส. 5,000        นายอุดม  ด่านกระโทก เคร่ืองกล

17 โครงการกีฬาฟุต E Sports เชื่อมสัมพันธ์พ่ีน้องเคร่ืองกล ปวช. 3,000        นายอุดม  ด่านกระโทก เคร่ืองกล

18 โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตยในสถานศึกษาเลือกตั้งระบบออนไลน์ ปวช. 12,450      นายอุดม  ด่านกระโทก เคร่ืองกล

19 โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตยในสถานศึกษาเลือกตั้งระบบออนไลน์ ปวส. 16,950      นายอุดม  ด่านกระโทก เคร่ืองกล

สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง -        312,750    49,348     19,000     

20 โครงการก้ันห้องพ้ืนที่ปฏิบัติงานแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง 280,000     นายทวี  ไชยโคตร ไฟฟ้ากำลัง

21 โครงการอบรมเชงิปฏิบัติการการใช้งานชุดปฏิบัติการทดลองโปรแกรมเมเบิล นายทวี  ไชยโคตร ไฟฟ้ากำลัง

คอนโทรลเลอร์

22 โครงการอบรมเชงิปฏิบัติการ การเขียนโปรแกรม Basic GX Works 3 นายทวี  ไชยโคตร ไฟฟ้ากำลัง

23 โครงการจิตอาสาตรวจซ่อมบำรุงรัการะบบฟ้ากับโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด 24,798      นายทวี  ไชยโคตร ไฟฟ้ากำลัง

24 โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานและประกวดสิ่งประดิษฐ์ของนกัเรียน นักศึกษา ปวช. 16,300      นายทวี  ไชยโคตร ไฟฟ้ากำลัง

25 โครงการอบรมเชงิปฏิบัติการ Link Campus Cabling นายทวี  ไชยโคตร ไฟฟ้ากำลัง

26 โครงการจิตอาสาทำดีเพ่ือพ่อ นายทวี  ไชยโคตร ไฟฟ้ากำลัง

27 โครงการเคร่ืองพ่นเจลแอลกอฮอล์แบบพกพา 5,000        นายทวี  ไชยโคตร ไฟฟ้ากำลัง

28 โครงการหุ่นยนต์ขนส่งอุปกรณส์ำหรับผู้ป่วยติดเชื้อ 10,000      นายทวี  ไชยโคตร ไฟฟ้ากำลัง

29 โครงการกิจกรรม 5 ส. 10,000      นายทวี  ไชยโคตร ไฟฟ้ากำลัง

30 โครงการจิตอาสาทำดีเพ่ือพ่อตรวจซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าบ้านธรรมปกรณ์ฯ 14,550      นายทวี  ไชยโคตร ไฟฟ้ากำลัง

31 โครงการจิตอาสาตรวจซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้ากับโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด 16,450      นายทวี  ไชยโคตร ไฟฟ้ากำลัง

32 โครงการปัง ปิ้ง ป่าว 4,000        นายทวี  ไชยโคตร ไฟฟ้ากำลัง

33 โครงการอบรมเชงิปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาให้มี นายทวี  ไชยโคตร ไฟฟ้ากำลัง

หรือเลื่อนวิทยฐานะ ว 21/2560

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ -        45,400      176,740   30,000     

34 โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน มีคุณธรรมจริยธรรมและจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ(ซ่อมกิจกรรม) 1,215        นายวิริยะ  คงพระบาท อิเล็กทรอนิกส์

35 โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล To be Number One ต้านภัยยาเสพติด ปวส. 5,000        นายวิริยะ  คงพระบาท อิเล็กทรอนิกส์

36 โครงการส่งเสริมให้ลูกเสอืมีจิตบรกิารด้วยจิตผูกมิตรสัมพันธ์พี่น้องลกูเสือ นายวิริยะ  คงพระบาท อิเล็กทรอนิกส์

37 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบื้องต้น นายวิริยะ  คงพระบาท อิเล็กทรอนิกส์

38 โครงการทดสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพนักเรียน นักศึกษาระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 นายวิริยะ  คงพระบาท อิเล็กทรอนิกส์

39 โครงการจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดวัดแจ้งนอก ปวส. 6,160        นายวิริยะ  คงพระบาท อิเล็กทรอนิกส์

โครงการเข้าแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

จํานวนเงิน
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40 โครงการจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดวัดพระนารายณ์ ปวส. 8,290        นายวิริยะ  คงพระบาท อิเล็กทรอนิกส์

41 โครงการรายงานผลการเรียนรายวิชาฝึกงานและการนำเสนอผลการฝึกงานของนกัศกึษา นายวิรยิะ  คงพระบาท อิเลก็ทรอนิกส์

42 โครงการสนับสนุนการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ ปวช. 13,500      นายวิริยะ  คงพระบาท อิเล็กทรอนิกส์

43 โครงการจัดหาครุภัณฑใ์ห้กับแผนกอิเล็กทรอนิกส์ 119,500    นายวิริยะ  คงพระบาท อิเล็กทรอนิกส์

44 โครงการศึกษาดูงานนักเรียน นักศึกษา ปวช. 18,200      นายวิริยะ  คงพระบาท อิเล็กทรอนิกส์

45 โครงการศึกษาดูงานนักเรียน นักศึกษา ปวส. 19,100      นายวิริยะ  คงพระบาท อิเล็กทรอนิกส์

46 โครงการศึกษาส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน มีคุณธรรมจริยธรรมและจิตอาสา(ซ่อมกิจกรรม) 675          นายวิริยะ  คงพระบาท อิเล็กทรอนิกส์

47 โครงการพัฒนาระบบเตือนภัยน้ำท่วม 7,000        นายวิริยะ  คงพระบาท อิเล็กทรอนิกส์

48 โครงการเคร่ืองนวดขาด้วยแรงดันอากาศ 7,000        นายวิริยะ  คงพระบาท อิเล็กทรอนิกส์

49 โครงการระบบอัจฉริยะเกษตรอินทรีย์ 12,000      นายวิริยะ  คงพระบาท อิเล็กทรอนิกส์

50 โครงการผลติภัณฑ์พวงดอกแก้ว 4,000        นายวิริยะ  คงพระบาท อิเล็กทรอนิกส์

51 โครงการสนับสนุนการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ ปวช. 13,700      นายวิริยะ  คงพระบาท อิเล็กทรอนิกส์

52 โครงการสนับสนุนการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ ปวส. 16,800      นายวิริยะ  คงพระบาท อิเล็กทรอนิกส์

สาขาวิชาก่อสร้าง -        432,045    38,200     14,000     

53 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์(20 เครื่อง) 400,000     นายจีระศักดิ์  สิทธิพล ก่อสร้าง

54 โครงการ To be Number 1 Blue Music Contest ปวช. 8,250        นายจีระศักดิ์  สิทธิพล ก่อสร้าง

55 โครงการฟุตบอลต้านยาเสพติด BC Cup to be Number 1 ครั้งท่ี 8 ปวส. 7,350        นายจีระศักดิ์  สิทธิพล ก่อสร้าง

56 โครงการฟุตบอลต้านยาเสพติด BC Cup to be Number 1 ครั้งท่ี 8 ปวช. 3,000        นายจีระศักดิ์  สิทธิพล ก่อสร้าง

57 โครงการศึกษาดูงานครูและบุคลากรแผนกวิชาก่อสร้าง โยธา และสถาปัตยกรรม นายจีระศักดิ์  สิทธิพล ก่อสรา้ง

58 โครงการสู่ขวัญ วันอำลา ปวส. 7,500        นายพัชรพล  พานประทีป โยธา

59 โครงการน้ําหมุนไพร 8,000        นายจีระศักดิ์  สิทธิพล ก่อสร้าง

60 โครงการรวยลาย 6,000        นายพัชรพล  พานประทีป

61 โครงการศึกษาดูงานนักเรียน นักศึกษา ปวช. 5,950        นายจีระศักดิ์  สิทธิพล ก่อสร้าง

62 โครงการศึกษาดูงานนักเรียน นักศึกษา ปวช. สถาปัตยกรรม 3,295        นายจีระศักดิ์  สิทธิพล ก่อสร้าง

63 โครงการ Art and Design Contest ครั้งท่ี 1 3,300        นายจีระศักดิ์  สิทธิพล ก่อสร้าง

64 โครงการนันทนาการห่างไกล Covid ครั้งท่ี 1 8,050        นายจีระศักดิ์  สิทธิพล ก่อสร้าง

65 โครงการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตเกม ROV Arena of Valor ครั้งท่ี 1 ปวช. 8,250        นายจีระศักดิ์  สิทธิพล ก่อสร้าง

66 โครงการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตเกม ROV Arena of Valor ครั้งท่ี 1 ปวส. 7,150        นายจีระศักดิ์  สิทธิพล ก่อสร้าง

67 โครงการศึกษาดูงานนักเรียน นักศึกษา ปวส. 3,600        นายพัชรพล  พานประทีป ก่อสร้าง

68 โครงการศึกษาดูงานนักเรียน นักศึกษา ปวส. 4,550        นายจีระศักดิ์  สิทธิพล ก่อสร้าง

สาขาวิชาเชื่อมโลหะ -        10,600      20,985     26,000     

69 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนนักศึกษาที่ไม่ผ่านกิจกรรม(ซ่อมกิจกรรม) 1,035        นายอนุชาติ  มากกลาง เชื่อมโลหะการ

70 โครงการปืนป้อนลวดเชื่อม TIG 18,000      นายอนุชาติ  มากกลาง เชื่อมโลหะการ

71 โครงการรถพลิกกลับเมล็ดกาแฟ 8,000        นายอนุชาติ  มากกลาง เชื่อมโลหะการ

72 โครงการศึกษาดูงานนักเรียน นักศึกษา ปวช. 10,600      นายอนุชาติ  มากกลาง เชื่อมโลหะการ

73 โครงการศึกษาดูงานนักเรียน นักศึกษา ปวส. 6,500        นายอนุชาติ  มากกลาง เชื่อมโลหะการ

74 โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจพัฒนาวัด ปวส. 7,400        นายอนุชาติ  มากกลาง เชื่อมโลหะการ

75 โครงการส่งเสริมสุขภาพอาชีวอนามัย 5 ส. ปวช. 6,050        นายอนุชาติ  มากกลาง เชื่อมโลหะการ

สาขาวิชาแมคคาทรอนกิส์ -        30,950      277,785   1,011,000 

76 โครงการประกวดและแข่งขันการออกแบบสิ่งประดิษฐ์หุ่นยนต์เดินตามเส้น 8,050        นายพรรุ่ง  ดวงแก้ว แมคคาทรอนิกส์

ภาคเรยีนที่ 2/2562 ระดับ ปวช.

77 โครงการประกวดและแข่งขันการออกแบบสิ่งประดิษฐ์หุ่นยนต์เดินตามเส้น 13,400      นายพรรุ่ง  ดวงแก้ว แมคคาทรอนิกส์

ภาคเรยีนที่ 2/2562 ระดับ ปวส.

78 โครงการหุ่นยนต์อาชีวศึกษา 60,000      นายพรรุ่ง  ดวงแก้ว แมคคาทรอนิกส์

79 โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรมและจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ(ซ่อมกิจกรรม) 585          นายพรรุ่ง  ดวงแก้ว แมคคาทรอนิกส์

80 โครงการประกวดออกแบบสิ่งประดิษฐ์หุ่นยนต์เดินตามเส้น ปวช. 8,400        นายพรรุ่ง  ดวงแก้ว แมคคาทรอนิกส์

81 โครงการประกวดออกแบบสิ่งประดิษฐ์หุ่นยนต์เดินตามเส้น ปวส. 13,650      นายพรรุ่ง  ดวงแก้ว แมคคาทรอนิกส์
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82 โครงการฝึกอบรมการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ 235,250    นายพรรุ่ง  ดวงแก้ว แมคคาทรอนิกส์

83 โครงการศึกษาดูงานนักเรียน นักศึกษา ปวช. 14,500      นายพรรุ่ง  ดวงแก้ว แมคคาทรอนิกส์

84 โครงการศึกษาดูงานนักเรียน นักศึกษา ปวส. 14,900      นายพรรุ่ง  ดวงแก้ว แมคคาทรอนิกส์

85 โครงการหุ่นยนต์กู้ภัย 6,000        นายพรรุ่ง  ดวงแก้ว แมคคาทรอนิกส์

86 โครงการหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม 25,000      นายพรรุ่ง  ดวงแก้ว แมคคาทรอนิกส์

87 โครงการกังหันน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ V2 10,000      นายพรรุ่ง  ดวงแก้ว แมคคาทรอนิกส์

88 โครงการะบบสบูนำ้พลังงานแสงอาทิตย์ 10,000      นายพรรุ่ง  ดวงแก้ว แมคคาทรอนิกส์

89 โครงการเคร่ืองคดัแยกเมล็ดมะม่วงพิมพานต์ 35,000      นายพรรุ่ง  ดวงแก้ว แมคคาทรอนิกส์

90 โครงการ Clinic Mobile 5,000        นายพรรุ่ง  ดวงแก้ว แมคคาทรอนิกส์

91 โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสถานศึกษาอาชีวศึกษาเป็นเลศิ 360,000    นายพรรุ่ง  ดวงแก้ว แมคคาทรอนิกส์

เฉพาะทางสู่ Center of Excellent Vocational กลุ่มอุตสาหกรรรมเป้าหมาย

92 โครงการพัฒนาศูนย์ฝึกอบรมด้านการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Block Course 100,000    นายพรรุ่ง  ดวงแก้ว แมคคาทรอนิกส์

ในสถานศึกษาเฉพาะทาง

93 โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการจัดการเรยีนการสอนและฝึกอบรมวิชาชีพ 400,000    นายพรรุ่ง  ดวงแก้ว แมคคาทรอนิกส์

เฉพาะทางหลักสูตรโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม

สาขาวิชาเทคนิคการผลิต -        318,400    540,285   9,000       

94 โครงการ Production Running # 1 6,500        นายนําโชค  มีชํานาญ เทคนคิการผลิต

95 โครงการซอ่มเคร่ืองจักร เครื่องฉีดพลาสติก และเครื่องเป่าพลาสติก 150,000     -           นายนําโชค  มีชํานาญ เทคนคิการผลิต

96 โครงการซอ่มเคร่ืองจักร เครื่องกลึงCNC Mazak และเคร่ืองแมชชีนนิ่งเซน็เตอร์ 150,000     -           นายนําโชค  มีชํานาญ เทคนคิการผลิต

97 โครงการประกวดโครงงานวิชาชีพ Project 10,000      นายนําโชค  มีชํานาญ เทคนคิการผลิต

98 โครงการแผนกปลอดภัยใส่ใจ Big Bleaning 4,200        นายนําโชค  มีชํานาญ เทคนคิการผลิต

99 โครงการจัดหาครุภัณฑเ์คร่ืองกลึง CNC 500,000    นายนําโชค  มีชํานาญ เทคนคิการผลิต

100 โครงการไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ 4,250        นายนําโชค  มีชํานาญ เทคนคิการผลิต

101 โครงการ Big Cleaning Day 15,335      นายนําโชค  มีชํานาญ เทคนคิการผลิต

102 โครงการศึกษาดูงานนักเรียน นักศึกษา 18,400      นายนําโชค  มีชํานาญ เทคนคิการผลิต

103 โครงการน้ํามันนวดไพลโบราณ 3,000        นายนําโชค  มีชํานาญ เทคนคิการผลิต

104 โครงการรถปัดเศษกลึงควบคุมด้วย Hand Sensor 3,000        นายนําโชค  มีชํานาญ เทคนคิการผลิต

105 โครงการหัวเชื้อจุลนิทรีย์สังเคราะห์แสง 3,000        นายนําโชค  มีชํานาญ เทคนคิการผลิต

สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล -        618,600    664,900   13,000     

106 โครงการ To Be Number One แข่งขันกีฬา E-Sport ต้านยาเสพติด ระดับ ปวช. 2,000        น.ส.รชัฎา  เรืองวงษ์งาม เขียนแบบฯ

107 โครงการแข่งขันทักษะการเขียนแบบเคร่ืองกล ระดับ ปวช. 2,000        น.ส.รชัฎา  เรืองวงษ์งาม เขียนแบบฯ

108 โครงการแข่งขันทักษะการเขียนแบบเคร่ืองกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. 2,000        น.ส.รชัฎา  เรืองวงษ์งาม เขียนแบบฯ

109 โครงการจิตอาสาพัฒนาแผนก ระดับ ปวช. 1,400        น.ส.รชัฎา  เรืองวงษ์งาม เขียนแบบฯ

110 โครงการ To Be Number One แข่งขันกีฬา E-Sport ต้านยาเสพติด ระดับ ปวส. 2,000        น.ส.รชัฎา  เรืองวงษ์งาม เขียนแบบฯ

111 โครงการแข่งขันทักษะการเขียนแบบเคร่ืองกล ระดับ ปวส. 2,000        น.ส.รชัฎา  เรืองวงษ์งาม เขียนแบบฯ

112 โครงการแข่งขันทักษะการเขียนแบบเคร่ืองกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวส. 2,000        น.ส.รชัฎา  เรืองวงษ์งาม เขียนแบบฯ

113 โครงการจิตอาสาพัฒนาแผนก ระดับ ปวส. 1,800        น.ส.รชัฎา  เรืองวงษ์งาม เขียนแบบฯ

114 โครงการจัดทำผนังก้ันห้องเรียน 8403 พร้อมประตูเข้าออก 100,000     น.ส.รชัฎา  เรืองวงษ์งาม เขียนแบบฯ

115 โครงการปรบัปรงุผ้าเพดานอาคาร 8 493,800     น.ส.รชัฎา  เรืองวงษ์งาม เขียนแบบฯ

116 โครงการจัดซื้อเครื่องปรบัอากาศห้อง 8403 180,000    น.ส.รชัฎา  เรืองวงษ์งาม เขียนแบบฯ

117 โครงการจัดซื้อเครื่องปรบัอากาศห้ององค์การวิชาชีพ 21,000      น.ส.รชัฎา  เรืองวงษ์งาม เขียนแบบฯ

118 โครงการจัดหาครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ 440,000    น.ส.รชัฎา  เรืองวงษ์งาม เขียนแบบฯ

119 โครงการแข่งขันทักษะการเขียนแบบเคร่ืองกลด้วยคอมพิวเตอร์ ปวช. 6,500        น.ส.รชัฎา  เรืองวงษ์งาม เขียนแบบฯ

120 โครงการแข่งขันทักษะการเขียนแบบเคร่ืองกลด้วยคอมพิวเตอร์ ปวส. 6,900        น.ส.รชัฎา  เรืองวงษ์งาม เขียนแบบฯ

121 โครงการพัฒนา 5 ส. ปวช. 1,300        น.ส.รชัฎา  เรืองวงษ์งาม เขียนแบบฯ

122 โครงการพัฒนา 5 ส. ปวส. 900          น.ส.รชัฎา  เรืองวงษ์งาม เขียนแบบฯ

123 โครงการศึกษาดูงานนักเรียน นักศึกษา ปวช. 9,600        น.ส.รชัฎา  เรืองวงษ์งาม เขียนแบบฯ
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124 โครงการศึกษาดูงานนักเรียน นักศึกษา ปวส. 8,300        น.ส.รชัฎา  เรืองวงษ์งาม เขียนแบบฯ

125 โครงการ Mini Smart Farms 10,000      น.ส.รชัฎา  เรืองวงษ์งาม เขียนแบบฯ

126 โครงการน้ำส้มโคตรเด็ด 3,000        น.ส.รชัฎา  เรืองวงษ์งาม เขียนแบบฯ

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 161,100 25,300      753,970   17,000     

127 โครงการ To Be Number One เซปักตะกรอ้ต้านยาเสพติด ปวช. 5,700        นายวิษณุวัฒน์ แขวงจันอัด กลโรงงาน

128 โครงการซอ่มบำรุงเคร่ืองจักร 161,100  นายวิษณุวัฒน์ แขวงจันอัด กลโรงงาน

129 โครงการจัดซื้อครภุัณฑ์เคร่ืองกลึงยังศูนย์เหนือแท่น 150 มม. 500,000    นายวิษณุวัฒน์ แขวงจันอัด กลโรงงาน

130 โครงการประแจขันหัวเคร่ืองกลึงอเนกประสงค์ 5,000        นายวิษณุวัฒน์ แขวงจันอัด กลโรงงาน

131 โครงการเคร่ืองกลึงสว่านไฟฟ้า 3,500        นายวิษณุวัฒน์ แขวงจันอัด กลโรงงาน

132 โครงการเคร่ืองตัดรูปถ่ายระบบนิวเมติกส์ 3,500        นายวิษณุวัฒน์ แขวงจันอัด กลโรงงาน

133 โครงการอุปกรณช์ว่ยจับยึดกลึงราคาถูก 5,000        นายวิษณุวัฒน์ แขวงจันอัด กลโรงงาน

134 โครงการจัดซื้อครภุัณฑ์เคร่ืองวัดความแข็ง Rockwell แบบอนาล็อกชนิดตั้งโต๊ะ 70,000      นายวิษณุวัฒน์ แขวงจันอัด กลโรงงาน

135 โครงการจัดซื้อครภัณฑ์กลอ้งจุลทรรศนก์ำลังขยาย 40 - 1000 เท่า 174,000    นายวิษณุวัฒน์ แขวงจันอัด กลโรงงาน

136 โครงการศึกษาดูงานนักเรียน นักศึกษา 19,600      นายวิษณุวัฒน์ แขวงจันอัด กลโรงงาน

137 โครงการกิจกรรม 5 ส. 9,970        นายวิษณุวัฒน์ แขวงจันอัด กลโรงงาน

สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม -        -          19,800     -          

138 โครงการศึกษาดูงานนักศึกษา ปวส. 15,200      นายวิษณุวัฒน์  แขวงจันอัด เทคนิคอุตฯ

139 โครงการกิจกรรม 5 ส. 4,600        นายวิษณุวัฒน์  แขวงจันอัด เทคนิคอุตฯ

สาขาวิชาพณิชยการ -        33,550      50,395     16,800     

140 โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์นอ้ง-พ่ี 9,350        นายรังฤษฎิ์  ล้อเศวตอนันต์ พณิชยการ

141 โครงการฝึกอบรมส่งเสรมิอาชีพสู่ชุมชน นายรังฤษฎิ์  ล้อเศวตอนันต์ พณิชยการ

142 โครงการบัญชีและภาษีในยุคปัจจุบัน 800          นายรังฤษฎิ์  ล้อเศวตอนันต์ พณิชยการ

143 โครงการอาชีวะจิตอาสาบริการชุมชน 17,350      นายรังฤษฎิ์  ล้อเศวตอนันต์ พณิชยการ

144 โครงการลูกอมอินทผาลัม 2,000        นายรังฤษฎิ์  ล้อเศวตอนันต์ พณิชยการ

145 โครงการพวงมาลัยจาดวัสดุเหลือใช้ 2,000        นายรังฤษฎิ์  ล้อเศวตอนันต์ พณิชยการ

146 โครงการกิมจิอีสาน 2,000        นายรังฤษฎิ์  ล้อเศวตอนันต์ พณิชยการ

147 โครงการ Teddy Scrub 10,000      นายรังฤษฎิ์  ล้อเศวตอนันต์ พณิชยการ

148 โครงการจากใจถึงใจด้วยสายใยที่ผูกพัน 1,840        นายรังฤษฎิ์  ล้อเศวตอนันต์ พณิชยการ

149 โครงการประกวดสรา้งสรรค์สิ่งประดิษฐจ์ากวัสดุเหลือใช้เพ่ือลดภาวะโลกร้อน ปวส. 14,705      นายรังฤษฎิ์  ล้อเศวตอนันต์ พณิชยการ

150 โครงการประกวดสรา้งสรรค์สิ่งประดิษฐจ์ากวัสดุเหลือใช้เพ่ือลดภาวะโลกร้อน ปวช. 9,800        นายรังฤษฎิ์  ล้อเศวตอนันต์ พณิชยการ

151 โครงการศึกษาดูงานนักศึกษา ปวช. 14,400      นายรังฤษฎิ์  ล้อเศวตอนันต์ พณิชยการ

152 โครงการศึกษาดูงานนักศึกษา ปวส. 16,500      นายรังฤษฎิ์  ล้อเศวตอนันต์ พณิชยการ

สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน -        -          150,000   -          

153 โครงการจัดซื้อเครื่องเจาะแบบตั้งพ้ืน 150,000    นายประเสริฐ  หนูสันเทียะ

สามัญสัมพันธ์ 5,000     -          695,400   -          

154 โครงการจัดซื้อเก้าอี้เลคเชอร์ คร้ังที่ 1 47,500      ดร.ณิชชา  ธรรมวรโชติ หมวดอังกฤษ

155 โครงการจัดซื้อเก้าอี้เลคเชอร์ คร้ังที่ 2 47,500      ดร.ณิชชา  ธรรมวรโชติ หมวดอังกฤษ

156 โครงการโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา - เอสโซ ่ระดับจังหวัด 30,000      นายเฉลิมวุฒิ  กลมเกลียว หมวดวิทยาศาสตร์

157 โครงการแข่งขันทักษะพื้นฐานวิชาชีพ สามัญสัมพันธ์ 15,000      นายเฉลิมวุฒิ  กลมเกลียว สามัญสมัพันธ์

158 โครงการประกวดผลงานสะเต็มศึกษา STEM Education ระดับภาค 5,000     นายเฉลิมวุฒิ  กลมเกลียว สามัญสมัพันธ์

159 โครงการปรบัปรงุห้องเรยีน 1114, 1117 22,000      นายเฉลิมวุฒิ  กลมเกลียว สามัญสมัพันธ์

160 โครงการจัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้ทำงานครู 6,900        นายเฉลิมวุฒิ  กลมเกลียว สามัญสมัพันธ์

161 โครงการจัดซื้ออุปกรณท์ำแอลกอฮอล์เจลล้างมือ 6,500        นายเฉลิมวุฒิ  กลมเกลียว สามัญสมัพันธ์

162 โครงการทาสีพ้ืนลานกิจกรรมกีฬาและนันทนาการบรเิวณหน้าเสาธง 499,000    นายยุทธิพงษ์  แหวนพิมาย หมวดพลานามัย

163 โครงการจัดหาครุภัณฑห์มวพลานามัย 21,000      นายยุทธิพงษ์  แหวนพิมาย หมวดพลานามัย

ฝ่ายวิชาการ 10,000   5,000       993,180   203,130   

164 โครงการติดตามดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ลดปัญหาการออกกลางคัน 10,000    นายพิทักษ์  สุธรรม งานวัดผลฯ
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165 โครงการสร้างเคร่ืองมือวัดผลนักเรียน นักศึกษาด้วยระบบออนไลน์ นายพิทักษ์ สุธรรม งานวัดผลฯ

166 โครงการคัดเลือกนักเรยีน นักศึกษาใหม่และโควตา 5,000        นายพิทักษ์  สุธรรม งานวัดผลฯ

167 โครงการจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ 104,000    นางจรูญศร ี พินิจไชย งานวิทยบรกิาร

168 โครงการจัดซื้อชุด VDO Present แนะนําวิทยาลัย 30,000      นายสมชาย  ซื่อตรง งานสื่อฯ

169 โครงการพัฒนาทักษะการสร้างห้องเรียนออนไลน์ของครอูาชีวศึกษาบน Free Social 235,200    นายสมชาย  ซื่อตรง งานสื่อฯ

Learning Platform ในการจัดการเรียนการสอนสำหรับกลุ่มผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการ

170 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการสร้างสื่อการเรียนการสอน 118,980    นายสมชาย  ซื่อตรง งานสื่อฯ

แบบ Mobile Learning ผ่านโปรแกรม Line

171 โครงการระบบจัดการสื่อออนไลน์กับการศกึษายุคดิจิทัล 4.0 300,000    นางจรูญศร ี พินิจไชย งานวิทยบรกิาร

172 โครงการรับนักศึกษาฝึกอาชีพกลับสถานศึกษาสถานการณ์การแพรร่ะบาดของ 205,000    นายรัตนพงศ์  วรพัฒนรัสมิ์ งานทวิภาคี

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Covid 19

173 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่ Wil แบบเข้มข้น 203,130    นายรัตนพงศ์  วรพัฒนรัสมิ์ งานทวิภาคี

ฝ่ายบริหารทรัพยากร -        64,650      2,252,890 -          

174 โครงการมอบประกาศนียบัตรนักเรียน นักศึกษา 21,750      น.ส.นฤมล  บรรจงปรุ งานทะเบียน

175 โครงการจัดหาครุภัณฑเ์คร่ืองปรบัอากาศ 48,100      น.ส.นฤมล  บรรจงปรุ งานทะเบียน

176 โครงการจัดทําวารสาร 20,000      นายประเสริฐ  สุขพงศ์จิรากุล งานประชาสัมพันธ์

177 โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายรูป 54,400      นายประเสริฐ  สุขพงศ์จิรากุล งานประชาสัมพันธ์

178 โครงการมุฑิตาจิตบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ 158,800    น.ส.พนิดา  งามขุนทด งานบุคลากร

179 โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศกึษา 1,000,000  น.ส.พนิดา  งามขุนทด งานบุคลากร

180 โครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมไทยเนื่องในวันสงกรานต์ 22,900      น.ส.พนิดา  งามขุนทด งานบุคลากร

181 โครงการปรบัปรงุโปรแกรมระบบการเงนิ 40,000      นางอรุโณทัย  คงวีระวัฒน์ งานการเงิน

182 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 23,000      นางโศรดา  สว่างเกษม งานสารบรรณ

183 โครงการจัดหาครุภัณฑบ์้านพักผู้อำนวยการ 329,390    นายณัฐวุฒ ิ จันทรมนตรี งานอาคาร

184 โครงการจัดหาครุภัณฑบ์้านพักรองผู้อำนวยการ 45,000      นายณัฐวุฒ ิ จันทรมนตรี งานอาคาร

185 โครงการจัดหาครุภัณฑง์านอาคารสถานที่ 63,000      นายณัฐวุฒ ิ จันทรมนตรี งานอาคาร

186 โครงการพัฒนาระบบบริหารงบประมาณ การเงิน การบัญชีและงานพัสดุ 150,000    นายปราการรัตน์  ขันธทัต งานพัสดุ

187 โครงการจัดหาครภัณฑง์านพัสดุ 70,400      นายปราการรัตน์  ขันธทัต งานพัสดุ

188 โครงการปรบัปรงุทาสีภายนอกอาคารอํานวยการและสํานักงานพัสดุ 235,000    นายปราการรัตน์  ขันธทัต งานพัสดุ

189 โครงการจัดซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงและเครื่องดูดฝุ่น 14,500      นายรัชฎา  เขียนนอก หมวดยานพาหนะ

190 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์ 21,300      นายรัชฎา  เขียนนอก หมวดยานพาหนะ

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา -        387,560    1,631,444 1,771,900 

191 โครงการปฐมนิเทศนักเรยีน นักศึกษาใหม่ 6,550        นายปรัชญา  มะลิหวล งานกิจกรรมฯ

192 โครงการจัดงานไหว้ครู 51,100      นายปรัชญา  มะลิหวล งานกิจกรรมฯ

193 โครงการทำดีตามรอยในหลวงวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา 38,500      นายปรัชญา  มะลิหวล งานกิจกรรมฯ

194 โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ 4,950        นายปรัชญา  มะลิหวล งานกิจกรรมฯ

195 โครงการจัดงานถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริก์ิฯ 88 พรรษา 6,000        นายปรัชญา  มะลิหวล งานกิจกรรมฯ

196 โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติวันพ่อแห่งชาติ 4,950        นายปรัชญา  มะลิหวล งานกิจกรรมฯ

197 โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา อศจ. 50,000      นายปรัชญา  มะลิหวล งานกิจกรรมฯ

198 โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬา ระดับภาค 50,000      นายปรัชญา  มะลิหวล งานกิจกรรมฯ

199 โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬา ระดับชาติ 30,000      นายปรัชญา  มะลิหวล งานกิจกรรมฯ

200 โครงการแข่งขันกีฬาวันคร ูครั้งท่ี 37 30,000      นายปรัชญา  มะลิหวล งานกิจกรรมฯ

201 โครงการทำดีเพ่ือพ่อสานต่อปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน 5,000        นายปรัชญา  มะลิหวล งานกิจกรรมฯ

202 โครงการปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน 1,500        นายปรัชญา  มะลิหวล งานกิจกรรมฯ

203 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ทักษะวิชาชีพระยะสั้น ระดับ อศจ. 14,040      นายปรัชญา  มะลิหวล งานกิจกรรมฯ

204 โครงการประชุม อวท. ระดับจังหวัด ภาค และชาติ 30,000      นายปรัชญา  มะลิหวล งานกิจกรรมฯ

205 โครงการประเมินหน่วยมาตรฐานดีเด่น อวท. ระดับหน่วยวิทยาลัย 10,000      นายปรัชญา  มะลิหวล งานกิจกรรมฯ

206 โครงการเลือกตั้งนายก อวท. 9,550        นายปรัชญา  มะลิหวล งานกิจกรรมฯ
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207 โครงการจัดหาชุดสทู อวท. 19,200      นายปรัชญา  มะลิหวล งานกิจกรรมฯ

208 โครงการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมและแถบ 3 สี 72,300      นายปรัชญา  มะลิหวล งานกิจกรรมฯ

209 โครงการเตรยีมรบัลูกเสอืวิสามัญประดับแถบ 2 สี 36,000      นายปรัชญา  มะลิหวล งานกิจกรรมฯ

210 โครงการร่วมชุมนุมลูกเสือวิสามัญ ระดับชาติ 13,435      นายปรัชญา  มะลิหวล งานกิจกรรมฯ

211 โครงการเข้าประจำกองและอยู่ค่ายพักแรม 72,300      นายปรัชญา  มะลิหวล งานกิจกรรมฯ

212 โครงการอบรมเยาวชนประชาธิปไตย 4,200        นายปรัชญา  มะลิหวล งานกิจกรรมฯ

213 โครงการจัดหาครุภัณฑเ์คร่ืองดนตรี 255,185    นายปรัชญา  มะลิหวล งานกิจกรรมฯ

214 โครงการฝึกอบรมผู้บังคบับัญชาลูกเสือหลกัสตูรวิชาผู้กำกับลูกเสอืวิสามัญ B.T.C 116,400    นายปรัชญา  มะลิหวล งานกิจกรรมฯ

215 โครงการชุมนุมลกูเสือและเนตรนารีวิสามัญ ระดับภาค คร้ังที่ 8 21,885      นายปรัชญา  มะลิหวล งานกิจกรรมฯ

216 โครงการพิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม 32,360      นายปรัชญา  มะลิหวล งานกิจกรรมฯ

217 โครงการจัดซื้อจอ LED 485,785    นายปรัชญา  มะลิหวล งานกิจกรรมฯ

218 โครงการติดตั้งครภุัณฑโ์ทรทัศน ์LED แจ้งข่าวสาร 78,110      นายปรัชญา  มะลิหวล งานกิจกรรมฯ

219 โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรฯ ร.10 7,500        นายปรัชญา  มะลิหวล งานกิจกรรมฯ

220 โครงการวิทยาลัยวิถีพุทธ 21,200      นายปรัชญา  มะลิหวล งานกิจกรรมฯ

221 โครงการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานของบุคลากรในฝ่าย 38,770      นายปรัชญา  มะลิหวล งานกิจกรรมฯ

222 โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษาที่จะสำเรจ็การศึกษาปีการศึกษา 2562 20,000      น.ส.ปรมาภรณ์  วรชมพู งานแนะแนวฯ

223 โครงการติดตามผลผู้สำเรจ็อาชีวศึกษาเพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อคุณภาพ 20,000      น.ส.ปรมาภรณ์  วรชมพู งานแนะแนวฯ

ของผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562

224 โครงการประชุมผู้ปกครอง นักเรยีน นักศึกษากู้ยืมกองทุนเงนิให้กู้ยืมเพ่ือการศกึษา 2,000        น.ส.ปรมาภรณ์  วรชมพู งานแนะแนวฯ

กยศ. ปีการศึกษา 2562

225 โครงการจิตอาสา กยศ. ทำความสะอาดสถานที่ต่าง ๆ ภายในวิทยาลัย น.ส.ปรมาภรณ์  วรชมพู งานแนะแนวฯ

226 โครงการประชุมผู้ปกครอง นักเรยีน นักศึกษากู้ยืมกองทุนเงนิให้กู้ยืมเพ่ือการศกึษา 8,000        น.ส.ปรมาภรณ์  วรชมพู งานแนะแนวฯ

กยศ. ปีการศึกษา 2563

227 โครงการมอบทุนการศึกษาเด็กเก่ง เด็กดีศรีอาชีวศึกษา 10,000      น.ส.ปรมาภรณ์  วรชมพู งานแนะแนวฯ

228 โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ทำความสะอาดโรงงาน 20,000      น.ส.สมาพร  ไชยเฉลิม งานสวัสดิการฯ

229 โครงการตรวจสุขภาพคร ูลูกจ้างประจำ และเจ้าหน้าที่ในสถานศึกษา 2,000        น.ส.สมาพร  ไชยเฉลิม งานสวัสดิการฯ

230 โครงการบรจิาคโลหิตนักเรยีน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษา 2,000        น.ส.สมาพร  ไชยเฉลิม งานสวัสดิการฯ

231 โครงการจัดซื้อเครื่องใช้ครวัเรือน ประจำงานสวัสดิการ 20,000      น.ส.สมาพร  ไชยเฉลิม งานสวัสดิการฯ

232 โครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑป์ระจำห้องพยาบาล 60,000      น.ส.สมาพร  ไชยเฉลิม งานสวัสดิการฯ

233 โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษาประจำปี 2,000        น.ส.สมาพร  ไชยเฉลิม งานสวัสดิการฯ

234 โครงการจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย 13,800      น.ส.สมาพร  ไชยเฉลิม งานสวัสดิการฯ

235 โครงการจัดซื้อปล่องดูดควันในโรงอาหาร 26,000      น.ส.สมาพร  ไชยเฉลิม งานสวัสดิการฯ

236 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2562 8,000        นายลขิิต  เลศิธัญญาลักษณ์ งานปกครอง

237 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562 8,000        นายลขิิต  เลศิธัญญาลักษณ์ งานปกครอง

238 โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 82,825      นายลขิิต  เลศิธัญญาลักษณ์ งานปกครอง

239 โครงการวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2563 2,000        นายลขิิต  เลศิธัญญาลักษณ์ งานปกครอง

240 โครงการต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2563 5,000        นายลขิิต  เลศิธัญญาลักษณ์ งานปกครอง

241 โครงการอบรมให้ความรู้เก่ียวกับโทษและพิษของยาเสพติดเพ่ือรณรงค์ป้องกันและ 20,000      นายลขิิต  เลศิธัญญาลักษณ์ งานปกครอง

242 โครงการจัดซื้อเครื่องรับ-ส่ง วิทยุสื่อสารชนิดมือถือและโทรโข่ง 70,609.30  นายลขิิต  เลศิธัญญาลักษณ์ งานปกครอง

243 โครงการติดตามผู้เรียนที่ออกกลางวันกลับเข้าสู่ระบบการศึกษา 30,000      นายสรุชัย  ศรียางนอก งานครูที่ปรึกษา

244 โครงการออกเยี่ยมบ้าน บ้านเช่า หอพัก และที่อยู่อาศัยของผู้เรียน 26,000      นายสรุชัย  ศรียางนอก งานครูที่ปรึกษา

245 โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2563 80,200      นายวาปี  ศรีปัญญา งานโครงการพิเศษฯ

246 โครงการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์เขาวชนคนพันธ์ุ R นายวาปี  ศรีปัญญา งานโครงการพิเศษฯ

247 โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน ศูนย์ถาวร Fix it Center ล้างทำความสะอาดแอร์ 42,642      นายวาปี  ศรีปัญญา งานโครงการพิเศษฯ

248 โครงการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ร่วมใจต้านภัย Covid 19 49,425      นายวาปี  ศรีปัญญา งานโครงการพิเศษฯ

249 โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการเพ่ือสร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้ 418,000    นายวาปี  ศรีปัญญา งานโครงการพิเศษฯ

ประชาชน สอนอาชีพกลุ่มแม่บ้าน



ที่ โครงการ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงาน หมายเหตุ

อุดหนุน 15 ปี บกศ. เฉพาะกิจ

โครงการเข้าแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

จํานวนเงิน

250 โครงการพัฒนารปูแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสรา้งเพ่ือชุมชนประจำ 184,613    นายวาปี  ศรีปัญญา งานโครงการพิเศษฯ

ปีงบประมาณ 2563 แบบถาวรประจําจังหวัดนครราชสีมา (Fix it Center) ครั้งท่ี 2

251 โครงการจัดอบรมการเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการอาชีวะอาสา 35,500      นายวาปี  ศรีปัญญา งานโครงการพิเศษฯ

252 โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการเพ่ือสร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้ 185,580    นายวาปี  ศรีปัญญา งานโครงการพิเศษฯ

ประชาชน สอนอาชีพกลุ่มแม่บ้าน

253 โครงการพัฒนารปูแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสรา้งเพ่ือชุมชนประจำ 200,000    นายวาปี  ศรีปัญญา งานโครงการพิเศษฯ

ปีงบประมาณ 2563 Fix it Center ครั้งท่ี 3

แก้ไขปัญหายาเสพติด

254 โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 20,000      นายวาปี  ศรีปัญญา งานโครงการพิเศษฯ

ในสถานศึกษา

255 โครงการพัฒนารปูแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสรา้งเพ่ือชุมชนประจำ 99,940      นายวาปี  ศรีปัญญา งานโครงการพิเศษฯ

ปีงบประมาณ 2563 แบบถาวรประจําจังหวัดนครราชสีมา (Fix it Center) ครั้งท่ี 4

256 โครงการพัฒนารปูแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสรา้งเพ่ือชุมชนประจำ 200,000    นายวาปี  ศรีปัญญา งานโครงการพิเศษฯ

ปีงบประมาณ 2563 แบบถาวรประจําจังหวัดนครราชสีมา (Fix it Center) ครั้งท่ี 5

257 โครงการพัฒนารปูแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสรา้งเพ่ือชุมชนประจำ 200,000    นายวาปี  ศรีปัญญา งานโครงการพิเศษฯ

ปีงบประมาณ 2563 แบบถาวร (Fix it Center) ครั้งท่ี 1

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ -        90,000      1,528,191 133,385   

258 โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 15,000      นางสุจารี  พงษ์กุลสิริ งานวางแผนฯ

259 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 34,000      นางสุจารี  พงษ์กุลสิริ งานวางแผนฯ

260 โครงการอบรมเชงิปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา 215,000    นางสุจารี  พงษ์กุลสิริ งานวางแผนฯ

261 โครงการจัดซื้อเครื่องปรบัอากาศ 58,000      นางสุจารี  พงษ์กุลสิริ งานวางแผนฯ

262 โครงการเตรยีมรบัการประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน 400,000    นายทวี  ไชยโคตร งานประกันฯ

ปีการศึกษา 2562 ระดับ อศจ. และภาค

263 โครงการศึกษาดูงานสถานศึกษาอาชีวศึกษาที่ผ่านการประเมินและรับรองคณุภาพ 34,900      นายทวี  ไชยโคตร งานประกันฯ

สถานศึกษา ระดับภาคพ้ืนเอเชียแปซฟิิก APACC

264 โครงการอบรมเพ่ือเตรยีมความพรอ้มเข้ารับการประเมินและรบัรองคณุภาพ 127,470    นายทวี  ไชยโคตร งานประกันฯ

สถานศึกษา ระดับภาคพ้ืนเอเชียแปซฟิิก APACC

265 โครงการสนับสนุนการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับภาค 20,000      นายศภุชัย  อ่ําเอี่ยม งานวิจัยฯ

266 โครงการสนับสนุนการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับชาติ 20,000      นายศภุชัย  อ่ําเอี่ยม งานวิจัยฯ

267 โครงการจัดทํางานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรยีนการสอน 20,000      นายศภุชัย  อ่ําเอี่ยม งานวิจัยฯ

268 โครงการจัดประกวดสิ่งประดิษฐแ์ละงานวิจัยในระดับสถานศึกษา 30,000      นายศภุชัย  อ่ําเอี่ยม งานวิจัยฯ

269 โครงการจัดทำอุปกรณจ์่ายแอลกอฮอล์เจลแบบใช้เท้าเหยียบ 25,000      นายศภุชัย  อ่ําเอี่ยม งานวิจัยฯ

270 โครงการจัดซื้อเครื่องอ่านใบหน้าและสแกนลายนิ้วมือลงเวลาปฏิบัติงาน 65,700      นายตฤน  ขันโคกกรวด งานศูนย์ข้อมูล

271 โครงการจัดซื้อระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา SMS for Student Caring 97,109      นายตฤน  ขันโคกกรวด งานศูนย์ข้อมูล

272 โครงการจ้างปรบัปรุงระบบเครือข่ายภายในอาคารสำนักงาน 90,000      นายตฤน ขันโคกกรวด งานศูนย์ข้อมูล

273 โครงการจ้างปรบัปรุงติดตั้งระบบเครือข่ายภายในสถานศึกษา อาคาร 14 250,000    นายตฤน ขันโคกกรวด งานศูนย์ข้อมูล

274 โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าและเครือข่ายอาคารสำนักวิทยบรกิาร 116,012    นายตฤน  ขันโคกกรวด งานศูนย์ข้อมูล

275 โครงการประกวดแผนธุรกิจนักเรียน นักศึกษา 5,000        น.ส.ทัดดาว  สว่างเกษม งานการคา้ฯ

276 โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์บ่มเพาะและเตรียมรับกรประเมินศูนย์บ่มเพาะ 55,435      น.ส.ทัดดาว  สว่างเกษม งานการคา้ฯ

ระดับจังหวัด ภาค ชาติ

277 โครงการอบรมสง่เสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา 26,000      น.ส.ทัดดาว  สว่างเกษม งานการคา้ฯ

278 โครงการศึกษาดูงานนักเรียน นักศึกษาที่จะประกอบธุรกิจในสถานศึกษา 18,910      น.ส.ทัดดาว  สว่างเกษม งานการคา้ฯ

279 โครงการศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาที่ผา่นการประเมิน 28,040      น.ส.ทัดดาว  สว่างเกษม งานการคา้ฯ

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับชาติ 5 ดาว

176,100 2,424,555 9,908,563 3,288,215 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

15,797,433                 


