ปีที่ 17 ฉบับที่ 26 เมษายน - มิถุนายน 2562

โครงการความร่วมมือระหว่าง
สถาบันไทย-เยอรมัน กับ บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จ�ำกัด
โครงการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ปี 2562
หลักสูตร Automation System
Integration & Commissioning

หลักสูตร Robotics Peripheral System
Integration & Commissioning

เดือนมกราคม-เมษายน 2562 จ�ำนวน 25 วัน ณ
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2562 จ�ำนวน 25 วัน
ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

หลักสูตร AI Data System Design
for Automation Production

หลักสูตร Automation System
Integration & Commissioning

เดือนเมษายน-มิถุนายน 2562 จ�ำนวน 30 วัน ณ
คณะครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตสุพรรณบุรี

เดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2562 จ�ำนวน 25 วัน
ณ บริษัท ทีมพรีซิชั่น จ�ำกัด (มหาชน) อ.ธัญญบุรี

หลักสูตร Automation Machinery &Mechanical Design

เดือนมีนาคม-กรกฏาคม 2562 จ�ำนวน 30 วัน ณ บริษัท นิเด็ค โคปาล (ประเทศไทย) จ�ำกัด
นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี

โครงการความร่วมมือระหว่าง
สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ กับ บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จ�ำกัด
หลั ก สู ต ร การประยุ ก ต์ ใช้ AIAG
APQP, PPAP, FMEA อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ (รุ่น 2) วันที่ 27-28
กุมภาพันธ์ และ 1 มีนาคม 2562 ณ
ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จ�ำกัด
หลักสูตร การสอบเทียบไมโครมิเตอร์
และเวอร์ เ นี ย ร์ ค าลิ ป เปอร์ ด้ ว ย
เกจบล็อก เพือ่ รองรับอุตสาหกรรม 4.0
วันที่ 20-22 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์
เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา
หลั ก สู ต ร การประยุ ก ต์ ใช้ AIAG,
MSA, SPC อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
วันที่ 24-26 เมษายน 2562 ณ ศูนย์
เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จ�ำกัด
หลักสูตร การพัฒนาระบบสมองกล
ฝั ง ตั ว วั น ที่ 28 กุ ม ภาพั น ธ์ 1-2,
8-10,15-17 มีนาคม 2562 ณ วิทยาลัย
เทคนิคลพบุรี
หลักสูตร การควบคุมระบบอัตโนมัติ
และหุ่นยนต์อุตสาหกรรม วันที่ 7-9,
14-16,21-23 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์
เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จ�ำกัด
หลักสูตร การควบคุมระบบอัตโนมัติ
และหุ ่ น ยนต์ อุ ต สาหกรรม (PLC)
วันที่ 11-19 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
หลักสูตร การพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว
วันที่ 22-30 เมษายน 2562 ณ คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราช
มงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์วาสุกรี

กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ (CSR) บริษัท ไทยอินดัสเตรียล เอสเตท จ�ำกัด
(นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค) ประจ�ำปี 2562 (ปีที่ 12)
ด�ำเนินการโดย บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จ�ำกัด
ประชุมผู้อ�ำนวยการโรงเรียน รอบนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ในกิจกรรม
CSR ประจ�ำปี 2562 จ�ำนวน 21 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดสุคนั ธาราม โรงเรียน
วัดบ้านหว้า โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ โรงเรียนวัดโพธิ์ โรงเรียนวัดท�ำเลไทยโปรด
สัตว์ โรงเรียนราษฎร์บ�ำรุง โรงเรียนวัดสุทธิรุจิราราม โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร
โรงเรี ย นวั ด สามเรื อ น โรงเรี ย นวั ด ท� ำ ใหม่ โรงเรี ย นวั ด ขนอนบ้ า นกรด
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ โรงเรียนวัดสามกอ โรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา

โรงเรียนวัดบ้านหีบ โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม โรงเรียนชุมชนวัดก�ำแพง
โรงเรียนปราสาททองวิทยา โรงเรียนวัดลาดระโหง โรงเรียนเจ้าฟ้าสร้าง และ
โรงเรียนวัดโพธิ์แตงใต้
การประชุมดังกล่าวเพื่อสรุปผลกิจกรรมของปี 2561 และเตรรียมพร้อม
กิจกรรมปี 2562 ต่อไป

โครงการฝึกอาชีพส�ำหรับเยาวชนและชุมชน (ก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋น)

บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จ�ำกัด
ได้ จั ด โครงการฝึ ก อาชี พ ส� ำ หรั บ เยาวชนและชุ ม ชน
ในวันที่ 29 มีนาคม 2562 เพื่อให้ชุมชนได้มีโอกาส
เรียนรู้การประกอบอาชีพอีกทั้งเป็นการใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ การฝึกอาชีพดังกล่าวมีชุมชนเข้าร่วม
จ�ำนวน 58 คน บริษทั ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จ�ำกัด
จะจัดโครงการฝึกอาชีพปีละ 4 ครั้ง

กิจกรรม CSR นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค
นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า และผู้ประกอบการในนิคมฯ ร่วมมอบขนม และจักรยานให้กับเทศบาลปราสาททอง
อบต.บ้านโพ อบต.บ้านหว้า ชุมชนบ้านเลนหมู่ 2 และหมู่ 4 โรงเรียนบ้านโพ โรงเรียนบ้านหว้า เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติประจ�ำปี 2562 ณ ส�ำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) วันพฤหัสบดี 10 มกราคม พ.ศ. 2562

ส�ำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า จัดท�ำโครงการ
กนอ. แบ่งปัน สรรสร้างสุข โดยให้จดั กิจกรรมรับบริจาคโลหิต
จากพนักงานในสถานประกอบการภายในนิคมฯ บ้านหว้า
เพื่อน�ำโลหิตไปช่วยเหลือสังคม โดยมอบให้แก่โรงพยาบาล
พระนครศรีอยุธยา เพือ่ เก็บไว้ใช้สำ� หรับผูป้ ว่ ยในกรณีฉกุ เฉินและ
ส�ำรองไว้รักษาผู้ป่วยที่ต้องการโลหิต ณ อาคารใหม่ส�ำนักงาน
นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) วันที่ 14 มีนาคม 2562
ส�ำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า จัดกิจกรรม
ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการก�ำกับโรงงาน
ในนิ ค มอุ ต สาหกรรม “ธงขาวดาวเขี ย ว” โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ชุมชนโดยรอบนิคมฯ มีโอกาสรับรู้
และมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารจัดการด้าน
สิง่ แวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยของโรงงาน
โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน เข้าร่วมตรวจประเมิน
โรงงานตามหลักเกณฑ์การประเมิน และตัวแทนของ
บริ ษั ท ฯ น� ำ คณะกรรมการเดิ น เยี่ ย มชมรอบ บริ ษั ท
ลินเซ่นส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
ส�ำนักงานนิคมฯ บ้านหว้า จัดท�ำโครงการส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการจัดการด้านสิง่ แวดล้อมความปลอดภัย
โดยจัดให้มกี ารประชุมเพือ่ ให้คณะกรรมการฯ ได้รบั ทราบถึงมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อมและมาตรการติดตาม
ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของนิคมฯ บ้านหว้า พร้อมขอรับฟังข้อเสนอแนะและปรับปรุงด้านสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพต่อไป
ณ ห้องประชุมส�ำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า ชั้น 1 วันที่ 19 มีนาคม 2562

ติดตามรายละเอียด หลักสูตรฝึกอบรมต่างๆ ได้ที่

บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จ�ำกัด
เลขที่ 99 หมู่ 5 ต.บ้านหว้า อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โทร 035-350136 ต่อ 16 (คุณนฤมล) โทรสาร 035-314370, 035-350136
E-mail: attc-ayutthaya@hotmail.com

เว็บไซต์ http://www.attc-hitech.com/
ผ่านทาง Facebook

