
ปีที่ 17 ฉบับที่ 27 กรกฎาคม - กันยายน 2562

สัมมนาพิเศษ
การเตรียมความพร้อมฯ

อาชีพอิสระ มัคคุเทศก์ท่องเที่ยว

เรียนอาชีวะ มีดีอย่างไรไม่ตกงาน

ขนมไทยโฮมสเตย์ไทรน้อย อิสระกับอาชีพที่คุณชอบ ความต้องการแรงงานในอนาคต Fix It Center เกษตรพอเพียง ชีวิตพอเพียง

กิจกรรม 108 อาชีพ มทร.สุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

โครงการ เปิดโลกอาชีพเยาวชนคนกรุงเก่า ครั้งที่ 2
วันที่ 6-7 สิงหาคม 2562

	 บริษัท	 ไทยอินดัสเตรียล	 เอสเตท	จ�ำกัด	 ได้ร่วมกับสภำอุตสำหกรรม	จังหวัด
พระนครศรีอยุธยำ	จัดกิจกรรมโครงกำร	“เปิดโลกอำชีพเยำวชนคนกรุงเก่ำ	ครั้งที่	2”	

ในวันที่	6-7	สิงหำคม	2562	ณ	ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยำ	จ�ำกัด
	 โดยวนัที	่6	สงิหำคม	2562	เป็นกำรสมัมนำพเิศษ	เรือ่ง	เทคนิคกำรผลิตสือ่กำรสอน	LD	
เชงิปฏบิตั	ิและวนัที	่7	สงิหำคม	2562	เป็นโครงกำร	เปิดโลกอำชพีเยำวชนคนกรงุเก่ำ	ครัง้ที	่2
	 โอกาสนี้	 ได้รับเกียรติจาก	คุณสุจินต์	 ไชชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
เป็นประธานเปิดงาน	และมปีระธานสภาอตุสาหกรรมจงัหวดัพระนครศรอียธุยา	ศกึษาธกิารจงัหวดั
พระนครศรีอยุธยา	 ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 รวมถึงผู้บริหารสถานศึกษา 
ภาครัฐ	เอกชน	มีโรงเรียนเข้าร่วม	6	โรงเรียน	ได้แก่	โรงเรียนวัดสุคันธาราม โรงเรียนวัดศิวาราม 
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทีอนุสรณ์, 
โรงเรียนบางปะอิน ”ราชานุเคราะห์ 1”	จ�านวน	300	คน
					วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้ข้อมูลความรู้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	ได้พิจารณา
ตัดสินใจตนเองว่าจะวางแผนอนาคตตนเองไปในทิศทางใด	 งานดังกล่าวได้รับความร่วมมืออย่าง
ดียิ่งจากภาคส่วนต่างๆ	ได้แก่	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี	สภาอุตสาหกรรมจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา	 คณะปฏิรูปการศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 วิทยาลัยสารพัดช่าง
พระนครศรอียธุยา	วทิยาลยัเทคนคิสระบรุ	ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมู	ิวทิยาลยั
เทคโนโลยอียธุยา	สถาบนัพฒันาฝีมอืแรงงาน	15	พระนครศรอียธุยา	โฮมสเตย์ไทรน้อย	อ.บางบาล	

หจก.หวังกู๊	 แอนด์	 ป้า	 เทรเวล	 จ�ากัด	
กศน.อ.บางปะอิน	 ส�านักงานนิคม
อุตสาหกรรมบ้านหว้า(ไฮเทค)	 และ
บริษัทไทยอินดัสเตรียล	เอสเตท	จ�ากัด	
โอกาสนี้ได้รับความร่วมมือจาก	 อบจ.
สุราษฎร์ธานี	 น�าทีมวิทยากรผู ้ทรง
คุณวุฒิมาเป็นวิทยากรในงานดังกล่าว
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โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร วันที่ 27 กรกฎาคม 2562

โรงเรียนวัดโพธิ์ วันที่ 29 มิถุนายน 2562 โรงเรียนวัดบ้านหว้า วันที่ 13 กรกฎาคม 2562

โครงการ เปิดโลกอาชีพเยาวชนคนกรุงเก่า ครั้งที่ 2
สัมมนาพิเศษ เทคนิคการผลิตสื่อการสอน LD เชิงปฏิบัติ

โครงการ เยาวชนดนตรีไทยจิตอาสา ปีที่ 4

	 	การสมัมนาพเิศษ	หวัข้อ	“เทคนคิกำรผลติสือ่กำรสอน	

LD	เชงิปฏบิตั”ิ	วนัอังคารที	่6	สงิหาคม	2562	ณ	ศนูย์เทคโนโลยี

ไฮเทคอยุธยา	 จ�ากัด	 ได้รับเกียรติจากศึกษาธิการจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา	คุณสุดใจ	มอญรัต	เป็นประธานกล่าวเปิด

สัมมนา	 และทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์การบริหารส่วน

จังหวัดสุราษฎร์ธานี	เป็นผู้บรรยาย

	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้	 ทักษะต่างๆ	 ให้แก่

ครู-อาจารย์	 ที่สนใจผลิตสื่อการสอนเด็ก	 LD	 (เด็กบกพร่อง

ทางการเรียนรู้)	 ซึ่งเป็นที่สนใจแก่	 ครู-อาจารย์	 โรงเรียนต่างๆ	

จ�านวนมาก	 ทั้งนี้มีครู-อาจารย์เข้าร่วมอบรมจ�านวน	 42	 คน 

จาก	 21	 โรงเรียน	บริษัท	 ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา	 จ�ากัด 

 ขอขอบคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์การบริหารส่วน

จังหวัดสุราษฎร์ธานีทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

 บริษัท	 ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยำ	 จ�ำกัด	 ได้จัด

โครงการเยาวชนดนตรีไทยจิตอาสา ปีท่ี 4	 ขึ้น	 โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน	 เยาวชน	 ได้แสดงออกทักษะด้าน

ดนตรีไทย	 ในปีนี้มีโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจ�านวน	 8	

โรงเรยีน	จัดการแสดง	ณ	ตลาดโก้งโค้ง	บ้านแสงโสม	อ.บางปะอนิ

	 	 	 	 	 โครงการดังกล่าวเป็นความเชื่อมโยงความสัมพันธ์อันดี

ระหว่างโรงเรียน	วิสาหกิจชุมชน	และภาคอุตสาหกรรม
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กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ (CSR) บริษัท ไทยอินดัสเตรียล เอสเตท จ�ากัด (นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค)
ประจ�าปี 2562 (ปีที่ 12) ด�าเนินการโดย บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จ�ากัด

โครงการ Hi-Tech English Camps และ STEM เชิงประดิษฐ์

โครงการฝึกอาชีพส�าหรับชุมชนอย่างยั่งยืน รุ่นที่3 (ผู้สูงอายุ)

รุ่นที่ 2  คุณสุธรรม	จันทร์แจ่มจรัส ผู้บริหาร

เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี	 เป็นประธานเปิด

งาน	โรงเรยีนเข้าร่วม	5	โรงเรยีน	ได้แก่	โรงเรยีน

วดัท�าใหม่	โรงเรยีนวดับ้านหบี	โรงเรยีนราษฎร์

บ�ารุง	 โรงเรียนราษฎร์นิรมิต	 โรงเรียนวัดโพธ์ิ

แตงใต้	(ปัญญานุวัตรวิทยา)	วันพุธที่	3,10,24	

กรกฎาคม	2562

รุ่นท่ี 3  คณุสโุชต	ิศริยิยำนนท์ ผูอ้�านวยการส�านกังานนคิมอตุสาหกรรม

บ้านหว้า	 เป็นประธานเปิดงาน	 โรงเรียนเข้าร่วม	 6	 โรงเรียน	 ได้แก่	

โรงเรียนวัดท�าเลไทยโปรดสัตว์	 โรงเรียนวัดขนอนบ้านกรด	 โรงเรียน 

วัดโพธิ์	 โรงเรียนวัดบ้านหว้า	โรงเรียนวัดสามเรือน	และโรงเรียนวัดสุทธิ

รุจิราราม	วันพุธที่	14,	21,	28	สิงหาคม	2562

	 ได้รับเกียรติจาก	 คุณจิรวัตร	 สื่อประสำร รักษาราชการแทน 

ผู ้อ�านวยการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15	 พระนครศรีอยุธยา 

เป็นประธานเปิดโครงการ	 ในหลักสูตร	 “ขนมไทยสร้ำงอำชีพ”	 โดย

วทิยากรมอือาชีพ	จากวทิยาลยัสารพดัช่างสระบรุ	ีมผีูเ้ข้าร่วมอบรม	20	คน 

(อายุ	60	ปีขึ้นไป)	ระยะเวลาการอบรม	3	วัน

 ✌ วันที่	12	กรกฎำคม	2562

	 	 หลักสูตร	ขนมทองเอก	และ	ขนมหยกมณี

 ✌ วันที่	13	กรกฎำคม	2562	หลักสูตร	บัวลอยเบญจรงค์

	 	 และทับทิมกรอบกะทิสดมะพร้าวอ่อน

 ✌ วันที่	19	กรกฎำคม	2562	หลักสูตร	กะหรี่ปั๊บไส้ไก่

รุ่นที่ 1	 ได้รับเกียรติจากคุณเครือวัลย์	 นพวงศ์	

ณ	 อยุธยำ เลขานุการนายกองค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	เป็นประธานกล่าว

เปิดงาน	นกัเรยีนเข้าร่วม	5	โรงเรยีน	ได้แก่	โรงเรยีน

วัดสุคันธาราม	โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ	โรงเรียน

วัดสว่างอารมณ์	โรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา	

โรงเรยีนวัดสามกอ(วงประชารฐั)	วนัพธุที	่5,	12,19	

มิถุนายน	2562
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เว็บไซต์  http://www.attc-hitech.com/               หรือ ผ่านทาง Facebook 

บริษทั ศนูย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จ�ากดั เลขที ่99 หมู่ 5 ต.บ้านหว้า อ.บางปะอนิ จ.พระนครศรีอยุธยา  13160
โทร 035-350136 ต่อ 16 (คุณนฤมล)  โทรสาร 035-314370 , 035-350136  email: attc-ayutthaya@hotmail.com

ติดตามรายละเอียด หลักสูตรฝึกอบรมต่างๆ ได้ที่

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผลิตภัณฑ์งานผ้า บ้านอ้อมโรงหีบ บริษัท มโนห์ราอุตสาหกรรมอาหาร จ�ากัด

กิจกรรม CSR นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค

	 กิจกรรม	“รดน�้ำขอพรวันขึ้นปีใหม่ไทย”	ประจ�าปี	พ.ศ.2562	ณ	ส�านักงานนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า	(ไฮเทค)	ในวันพุธที่	10		

เมษายน	พ.ศ.2562		เป็นการขอพรผู้ใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง

	 กิจกรรม	“ปลกูต้นไม้	รวงผ้ึงงำนเฉลิมพระเกียรต”ิ	ณ	ส�านกังานนคิมอุตสาหกรรมบ้านหว้า	(ไฮเทค)	ในวนัพธุที	่5	มถินุายน	2562

 ส�ำนักงำนนิคมอตุสำหกรรมบ้ำนหว้ำ	ร่วมกบั	บรษัิท	ไทยอนิดสัเตรยีล	เอสเตท	จ�ำกดั	และผูป้ระกอบการในนคิมฯ	ร่วมถวาย

พระพรชัยมงคลต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	 และร่วมกันปลูกต้นไม้	 (ต้นรวงผ้ึง)	 บริเวณด้านหน้า

ส�านักงานนิคมฯ	บ้านหว้า	เพื่อถวายพระพรชัยมงคล	โดยพร้อมเพรียงกัน	

 ส�ำนักงำนนิคมอุตสำหกรรมบ้ำนหว้ำ	(สน.บว.)	ได้จัดท�าโครงการ

ส่งเสริมความรู้ด้านส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัย ให้กับชุมชน และ

ศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชน	 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติการ	 Eco 

เพื่อน�ากลุ่มสมาชิกเครือข่าย	ECO	Green	Network	และผู้น�าชุมชน/ผู้แทน

ชุมชน	ประมาณ	50	คน	ศึกษาดูงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและความ

ปลอดภัยที่นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร	 เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจ 

ด้านสิง่แวดล้อมและความปลอดภยัมากขึน้	น�าไปสูก่ารสือ่สารได้อย่างถูกต้อง	

ตลอดจนศึกษาดูงานด้านวิสาหกิจชุมชน	 บ้านอ้อมโรงหีบ	 ต�าบลเกาะพระ	

อ�าเภอเมือง	จังหวัดสมุทรสาคร

aw_hi-tech No_27.indd   4 8/30/2562 BE   3:22 PM


