บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
ชื่อสถานประกอบการ : องค์การบริ การส่ วนตาบลท่าพระยา
สถานทีต่ ้งั : 79 หมู่ 1 ตาบลท่าพระยา อาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
โทรศัพท์ : 034-331-904
เว็บไซต์ : www.thaphraya.go.th

รู ปที่ 3.1 สัญลักษณ์ ขององค์ กร

รู ปที่ 3.2 แผนที่ องค์ กร

3.2 ลักษณะการประกอบการ
องค์การบริ หารส่ วนตาบล (อบต.) เป็ นองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นที่มีขนาดเล็กที่สุด แต่
ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ชนบท องค์การบริ หารส่ วนตาบลได้
ร่ วมในการปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตย โดยมีหน้าที่ดงั นี้
อานาจหน้ าทีข่ อง อบต.
อบต. มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริ หารส่ วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542)
● พัฒนาตาบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66)
● มีหน้าที่ที่ตอ้ งทาตามมาตรา 67 ดังนี้
➢จัดให้มีและบารุ งทางน้ าและทางบก
➢รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิ นและที่สาธารณะ รวมถึงการกาจัด
ขยะมูลฝอยและสิ่ งปฏิกลู
➢ป้ องกันและระงับโรคติดต่อ
➢ป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
➢ส่ งเสริ มการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
➢ส่ งเสริ มการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผูส้ ู งอายุและผูพ้ ิการ
➢คุม้ ครอง ดูแลและบารุ งรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
➢บารุ งรักษาศิลปะ จารี ตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่ นและวัฒนธรรมอันดีงามของ
ท้องถิ่น
➢ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆตามที่ราชการมอบหมาย

3.3 รู ปแบบการจัดองค์ การและการบริหารงานขององค์ กร
โครงสร้ างการบริหาร

รู ปที่ 3.3 โครงสร้ างการบริ หารงาน

3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนฤนารถ ปิ งยอง
ตาแหน่ งงาน : ผูช้ ่วยสอนภาษาอังกฤษ, งานสารบรรณ
ลักษณะงานทีไ่ ด้ รับมอบหมาย :
● สอนภาษาอังกฤษให้แก่เด็กปฐมวัย
● จัดเรี ยงเอกสารราชการและเขียนเลขหนังสื อรับลงในสมุด
สัปดาห์แรกๆ ช่ วยงานเอกสารให้กบั เจ้าหน้าที่ สัปดาห์ต่อมา เตรี ยมจัดการเรี ยนการสอน
โดยการหาข้อมูลจากอินเตอร์ เน็ต รั บผิดชอบการสอน ณ ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กองค์การบริ หารส่ วน
ตาบลท่าพระยา โรงเรี ยนวัดน้อย สอนทุกวันจันทร์ พุธและศุกร์ เวลา 09.30-10.30 น.

รู ปที่ 3.4 ผู้จัดทา

รู ปที่ 3.5 แผนที่ โรงเรี ยนวัดน้ อย
3.5 ชื่อและตาแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา
ชื่อพนักงานทีป่ รึกษา :

นางวารุ ณี สี ขาวขา

ตาแหน่ ง

หัวหน้าสานักปลัด

:

รู ปที่ 3.6 พนักงาน

ชื่อพนักงาน :

นางสาวน้ าฝน ปั กษาทอง

ตาแหน่ ง

ผูด้ ูแลเด็ก

:

รู ปที่ 3.7 พนักงาน
ชื่อพนักงาน :

นางฉันทนา กรี โส

ตาแหน่ ง

ผูด้ ูแลเด็ก

:

รู ปที่ 3.8 พนักงาน
3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
เริ่ มปฏิบตั ิงานในวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 31 สิ งหาคม 2561 รวมระยะเวลาทั้ง 16
สัปดาห์

3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
3.7.1 วางแผน
ค้นหาข้อมูลคาศัพท์ภาษาอังกฤษสาหรับเด็กปฐมวัยในอินเทอร์ เน็ต คัดเลือกคาศัพท์
และสังเกตการเรี ยนการสอน
3.7.2 คัดเลือกข้อมูลเรื่ องที่จะทาโครงงาน
จากนั้นจึงค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวกับการทาเล่มโครงงาน
3.7.3 กาหนดหัวข้อโครงงาน
เมื่ อศึ กษาค้นคว้า และสังเกตการเรี ย นการสอนแล้ว จึ ง ตั้ง ชื่ อหัวข้อโครงงาน “การ
จัดการเรี ย นการสอนภาษาอัง กฤษ ณ ศู นย์พ ฒ
ั นาเด็ ก เล็ ก องค์การบริ หารส่ วนตาบลท่ า พระยา”
(English Instructional Management for Child Development Center of Thaphraya Subdistrict
Administrative Organization)
3.7.4 รวบรวมข้อมูลโดยปรึ กษาอาจารย์และพนักงานที่ปรึ กษา
รวบรวมข้อมูลโครงงานที่เป็ นประโยชน์ท้ งั หมดเพื่อขอคาแนะนาและคาปรึ กษาจาก
อาจารย์และพนักงานที่ปรึ กษา
3.7.5 วิเคราะห์และคัดกรองข้อมูล
นาข้อมูลที่ได้มาคัดเลือกเพื่อให้เหมาะสมกับโครงงานมากที่สุดโดยนาข้อมูลโครงงาน
ทั้งหมดมาตรวจสอบความถูกต้องและความเรี ยบร้อย
3.7.6 จัดทารู ปเล่มโครงงาน
นาข้อมูลทั้งหมดมาเรี ยบเรี ยงเนื้อหาและจัดทาเป็ นรู ปเล่มโครงงานฉบับสมบูรณ์

ตารางที่ 3.1 แสดงระยะเวลาในการดาเนินงานของโครงงาน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. วางแผน
2. คัดเลือกข้อมูลเรื่ องที่จะทาโครงงาน
3. กาหนดหัวข้อโครงงาน
4. รวบรวมข้อมูล
5. วิเคราะห์และคัดกรองข้อมูล
6. จัดทารู ปเล่มโครงงาน

3.8 เครื่องมือและอุปกรณ์ ทใี่ ช้
3.8.1 ฮาร์ ดแวร์
● คอมพิวเตอร์
● เครื่ องพิมพ์ (Printer)
● เครื่ องถ่ายเอกสาร
● โทรศัพท์มือถือ
3.8.2 ซอฟต์ แวร์
● Microsoft Office Word
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