การบริการและสวัสดิการ
ที่ไดรับจากวิทยาลัยฯ
1. ทุนการศึกษา
1.1 ทุนมูลนิธิวิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ
1.2 ทุนมูลนิธิอาชีวสงเคราะห
1.3 ทุนกูยืมของรัฐบาล
1.4 จากผูบริจาคทั่วไป
2. จัดการศึกษาวิชารักษาดินแดน (ร.ด.)
3. บริการประกันชีวิตนักศึกษาทุกคน
4. มีหองปฐมพยาบาลแกนักศึกษาเบื้องตน
5. มีรานคาสหการจัดตั้งขึ้น เพื่อใหนักศึกษาไดซื้อสินคาใน
ราคายุตธิ รรม
6. มีงานกิจกรรมนักศึกษา สนับสนุนและสงเสริมดานกิจกรรม
ตาง ๆ ของนักศึกษา
7. ใหบริการดานหองสมุดเพื่อการศึกษาคนควาวิชาการ
8. ใหบริการอินเตอรเน็ตเพื่อการสืบคนและการสื่อสาร
9. ใหบริการแนะแนวอาชีพและจัดหางานให เมื่อจบการศึกษา
10. ศึกษาดูงานสถานประกอบการ บริษัทในเครือซิเมนตไทย
และบริษัทอื่น ๆ

ประวัติการจัดตั้ง /ที่ตั้ง
วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ
เดิมวิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ เปนโรงเรียนสาย
สามัญ เปดสอนถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 บริษัทปูนซิเมนตไทยเปน
เจาของ เปดใหบุตรพนักงานไดเขาศึกษาตอเทานั้น แตเนื่องจาก
สภาวการณตางๆ ไดเปลี่ยนแปลงไป บริเวณที่ตั้งโรงงานปูนซิเมนตไทย
ทาหลวง ไดขยายตัวเปนเขตชุมชนมีขนาดใหญขึ้นมาก ดังนั้นในวาระที่
บริษัทปูนซิเมนตไทยจํากัด ไดกอตั้งมาครบรอบ 70 ป บริษัทมีความ
ประสงคที่จะทําประโยชนใหแกสังคม จึงไดมอบโรงเรียนซิเมนตไทย
อุปถัมภทาหลวง มีเนื้อที่ประมาณ 50 ไร ใหกับกรมอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งเปนวิทยาลัยเทคนิค เพื่อจัดการศึกษาใน
วิชาชีพสาขาตางๆ เพื่อผลิตชางเทคนิคในงานอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพ
ตอไป
ในวัน 6 กุมภาพันธ 2527 กระทรวงศึกษาธิการ ไดมีการประกาศ
จัดตั้งโรงเรียนที่ไดรับโอนนี้เปนวิทยาลัย กรมอาชีวศึกษา ใหชื่อวา
“วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ” เพื่อใหการบริหารงาน
ของวิทยาลัยแหงนี้บรรลุเปาหมายของกระทรวงศึกษาธิการ บริษัทปูนซิ
เมนตไทย จํากัดไดมอบเงินจํานวน 8,000,000 บาท เพื่อจัดตั้งเปน
มูลนิธิวิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ โดยใหใชดอกผลอัน
เกิดจากทรัพยสินของมูลนิธินี้ เปนคาใชจายในการพัฒนาวิทยาลัยฯ และ
สวัสดิการครู นักเรียน นักศึกษา

N

การคมนาคม

วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ
ตั้งอยู หมูที่ 8 ต.บานครัว อ.บานหมอ จ.สระบุรี 18270
(หางจากจังหวัดสระบุรีประมาณ 22 กม.)

ปฏิทนิ การดําเนินการรับสมัครนักเรียน
เขาศึกษาตอระดับ ปวช. และ ระดับ ปวส.
จําหนายใบสมัคร
15 มกราคม – 24 มีนาคม 2557 เวนวันหยุดราชการ
รับสมัคร
3 มีนาคม – 24 มีนาคม 2557 เวนวันหยุดราชการ
ประกาศรายชื่อผูสมัครและรายชื่อผูเขารับการสอบ
คัดเลือก
26 มีนาคม 2557 ที่ บอรดประชาสัมพันธ
หรือ www.tl.ac.th
สอบคัดเลือก
ปวส.1 วันเสารที่ 29 มีนาคม 2557
ปวช.1 วันอาทิตยที่ 30 มีนาคม 2557
เวลา 8.30 – 12.00 น.

วิทยาลัยเทคนิคท
คทาหลวงซิ
าหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ
THALUANG
CEMENTTHAIANUSORN
TECHNICAL COLLEGE

“สรางผูนําทางเทคโนโลยี สรางคนดีสูสังคม”

ประกาศรายชื่อผูผานการสอบคัดเลือก
3 เมษายน 2557
กําหนดการมอบตัวลงทะเบียนเรียน
ปวส.1 วันพุธที่ 9 เมษายน 2557
ปวช.1 วันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2557
เวลา 8.30 – 12.00 น.

สอบถามรายละเอียด
โทร 0-3628-1295 ตอ 112 งานทะเบียน
หรือ วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ

อัตลักษณ์ : ทักษะเยี่ยม
เอกลักษณ์ : จิ ตอาสา บริ การชุมชน
อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

สาขาที่เปดสอนและจํานวนที่รับสมัคร
เปดสอน 2 ระดับ คือ

เรียนฟรี

1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
หลักสูตร 3 ป สาขาวิชาที่เปดสอนมีดังนี้
สาขาวิชา/สาขางาน
ชางยนต
ชางกลโรงาน

ชางซอมบํารุง
ชางเชื่อมโลหะ
ชางไฟฟากําลัง
ชางอิเล็กทรอนิกส
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การบัญชี
การตลาด
คอมพิวเตอรธุรกิจ

จํานวนที่รับ
ปกติ
ทวิภาคี
40
80
70
40
50
120
90
40
50
40
120
-

จํานวนที่รับ
ปกติ ทวิภาคี

วุฒิผูสมัคร

สาขาวิ
ชาไฟฟา ากําลัง
เครื
่องกลไฟฟ
เครื่องกลไฟฟา
เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม

80

50
20

-

-

วุฒิผูสมัคร

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส

อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม
เทคนิคคอมพิวเตอร

40
40

-

ปวช.
อิเล็กทรอนิกส

ติดตั้งและบํารุงรักษา

50

-

ปวช.ยานยนต,
เครื่องมือกล
,ซอมบํารุง
เครื่องจักรกล,
เชื่อมโลหะ

ม.3 หรือ
เทียบเทา
สาขาวิชาการบัญชี
การบัญชี

40

-

ปวช.พณิชยการ
ทุกสาขา

สาขาวิชาการตลาด
การตลาด

40

-

40

-

40

-

ปวช.ทุกสาขา,ม.6
หรือเทียบเทา

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

เทคโนโลยีสํานักงาน
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

วุฒิผูสมัคร

สาขาวิชาเทคนิคการผลิต

เครื่องมือกล(ชางกลโรงงาน)

จํานวนที่รับ
ปกติ ทวิภาคี

สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม

2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
หลักสูตร 2 ป สาขาที่เปดสอนมีดังนี้
สาขาวิชา

สาขาวิชา

ปวช.
เครื่องมือกล
และซอม
บํารุง
ปวช.ไฟฟา
กําลัง

ปวช.พณิชยการ
ทุกสาขา
ปวช.ทุกสาขา,ม.6
หรือเทียบเทา

3. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จบสาย ม.6
และตางสาขา หลักสูตร 2 ป สาขาที่เปดสอนมีดังนี้
สาขางาน
เครื่องมือกล
เครื่องกลไฟฟา
เทคนิคคอมพิวเตอร
ติดตั้งและบํารุงรักษา
การบัญชี
เทคโนโลยีสํานักงาน

จํานวนที่รับ
ปกติ ทวิภาคี
60
40
40
40
40
40

วุฒิผูสมัคร
ม.6 หรือ
เทียบเทา
และ ปวช.
ทุกสาขาวิชา

กําหนดการรับสมัคร
รับสมัคร

สมัครกอนมีสิทธิ์เลือกสาขาที่ตองการเรียนกอน
มีทุนการศึกษาให

คุคุณ
ณสมบั
สมบัตติขิของผู
องผูสสมัมัคครร

1. คุณวุฒิ
ระดับ ปวช.หลักสูตร 3 ป รับผูสําเร็จ ม.3 หรือเทียบเทา
ระดับ ปวส.หลักสูตร 2 ป รับผูสําเร็จการศึกษา
- ปวช.สาขาตรง
- ม.6 หรือเทียบเทา
2. มีความประพฤติเรียบรอย
3. มีสุขภาพดีไมเปนอุปสรรคตอการเรียนวิชาชีพ
4. ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของวิทยาลัย
ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและ
กระทรวงศึกษาธิการ
ผูสมัครที่ไดรับเลือกเขาเปนนักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ ทุกระดับ
ตองเขาคายอบรมคุณธรรมจริยธรรม

โอกาสในการศึกษาตอ และ การทํางาน

11..การ
การศึศึกกษาต
ษาตออ

นักศึกษาที่จบการศึกษาระดับ ปวช. สามารถศึกษา
ตอในระดับ ปวส. หรือระดับปริญญาตรี 4 ป นักศึกษาที่สําเร็จ
การศึกษา ระดับ ปวส. สามารถศึกษาตอในระดับ
ปริญญาตรี 2-3 ป (ขึ้นอยูกับสาขาที่เรียน) ในสถานศึกษา
สถาบันเทคโนโลยี ราชมงคล สถาบันราชภัฏและ
มหาวิทยาลัยตาง ๆ ทั้ง ภาครัฐ ภาคเอกชน และอื่นๆ

22.. การทํ
การทําางาน
งาน
นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. สามารถเขา
ทํางานในสถานประกอบการ หรือประกอบอาชีพสวนตัว
นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับ ปวส. สามารถทํางาน
ระดับชางเทคนิคหรือชางซอมบํารุง ตามความถนัดในสาขา
ที่เรียน ของหนวยงานทางราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชนหรือ
ประกอบอาชีพสวนตัว (โดยเฉพาะบริษัทตางๆ มากมาย
เขามารับสมัครงานที่วิทยาลัยฯ)

แผนภูมิแสดงระดับการศึกษา
ม.6 หรือ

ม.3 หรือ

ปวช.

ปวช. 3 ป
ปวส.(ปกติ) 2 ป

ปวส. (ปกติหรือทวิภาคี) 2 ป

ปริญญาตรี 2 – 3 ป (ขึ้นอยกับสาขาที่เรียน)
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

งานประชาสัมพันธ

โทร. 0-3628-1295 แฟกซ 0-3633-1004
www.tl.ac.th

