
ปีที่ 20 ฉบับที่ 33 มกราคม-มีนาคม 2564

มอบรถตู้แก่โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล”

โครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
กับ บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จ�ากัด

บริษัท ไทยอินดัสเตรียล เอสเตท จ�ากัด 

	 คณุทวชิ	เตชะนาวากุล	กรรมการผูจ้ดัการ	

บริษัท	ไทยอินดัสเตรียล	เอสเตท	จ�ากัด	และ	

ประธานบริษัท	 ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา	

จ�ากัด	มอบรถตู้	Toyota	Commuter	2.8D	ให้

แก่โรงเรียนเสาไห้	 “วิมลวิทยานุกูล”	 จังหวัด

สระบุรี	 เพื่อประโยชน์ใช้ในกิจกรรมของ

โรงเรียน	 เมื่อวันที่ 	 9	 เมษายน	 2564	 ณ	

ส�านักงานนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า	 (ไฮเทค)	

โดยมีกรรมการสถานศึกษา	 และผู้อ�านวยการ

โรงเรียนเสาไห้	“วิมลวิทยานุกูล”	มารับมอบ

	 การอบรม	 หลักสูตร	 PLC	 and 
Industrial	 Internet	 of	 Thinks	 (IIOT) 
ส�าหรับผู้ประกอบการ	 วันที่ 25-26 มีนาคม 

1-2 ,8-9 ,22-23,29-30 เมษายน 2564 

รวม 10 วัน โดยวิทยากรจาก บริษัท	 TDS 

Technology	 (Thailand) โดยได้รับเกียรติ 

จาก คุณบงกช	แจ่มทวี ประธานอุตสาหกรรม

จั งหวัดพระนครศรีอยุธยา  เป ็นประธาน 

กล ่าวเป ิดงาน และคุณสุรัส	 ตั้ งไพฑูรย ์ 

ผูอ้�านวยการฝ่ายอตุสาหกรรมสถาบนัไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ ได ้ให ้เกียรติบรรยายพิเศษ 

ในหัวข ้อ “การปฏิวัติอุตสาหกรรม	 4.0” 

ณ ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จ�ากัด



โครงการกิจกรรมสาธารณประโยชน์ CSR (บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จ�ากัด)

 การประชุมหารอืผูบ้รหิารสถานศกึษาโรงเรยีนในกลุม่เครอืข่าย	CSR	Hi-Tech เร่ืองแผนการด�าเนินกิจกรรมโครงการ

สาธารณประโยชน์ต่อเยาวชนและชุมชน ประจ�าปี 2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมประชุม 

จ�านวน 35 โรงเรียน

 โครงการฝึกอาชีพส�าหรับชุมชนอย่างยั่งยืน	รุ่นที่	1 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 หลักสูตร เจลแอลกอฮอล์ เพื่อวิถี

ชีวิตใหม่ ได้รับเกียรติจากคุณอาทิตยา	กลั่นดีมา ผู้อ�านวยการ ส�านักงานนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) เป็นประธาน

เปิดโครงการ ณ ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จ�ากัด โดยมีวิทยากรจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย 

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยาหันตรา

 บริษัท	 ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา	 น�าคณะผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มไฮเทค	 จ�านวน	 30	 คน	 และคณะปฏิรูป 

การศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 ศึกษาดูงาน	ณ	 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์	 PIM	 หรือ	 CPAll เมื่อวันที่ 

23 มนีาคม 2564 ซึง่ได้รบัความรูแ้ละเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา และการปรับรูปแบบกิจกรรมการท�างานในสายงานการศกึษา 

ทัง้ด้าน การเรยีนรูห้ลกัสตูรค้าปลกี ค้าส่ง บรหิาร วศิวกรรม ภาษาศาสตร์ (จนี-อังกฤษ) การจดัการการท่องเทีย่วและการโรงแรม 

การประกอบอาหาร ร้านอาหาร โมเดล 7-11 รวมทัง้กิจกรรมการศกึษาเพ่ือมงีานท�าซึง่มปีระโยชน์ต่อภาคการศกึษาเป็นอย่างยิง่

 บริษัท	 ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา	 จ�ากัด	 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สวุรรณภมู	ิ ศนูย์พระนครศรอียุธยาหนัตรา	 ในรางวัลสถานประกอบการขนาดกลาง	 และขนาดเล็กในการด�าเนนิการ 

สหกิจศกึษาดีเด่น	ประจ�าปี	2563  เมือ่วนัท่ี 8 มนีาคม 2564



โครงการกิจกรรมสาธารณประโยชน์ CSR (นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค)
 วนัท่ี 24 กมุภาพันธ์ 2564	ส�านักงานนิคมอตุสาหกรรมบ้านหว้า	(ไฮเทค)	 
โดย คณุอาทิตยา	กลัน่ดมีา ผู้อ�านวยการ ส�านักงานนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า 
(ไฮเทค) และทีมงาน ด�าเนินงานตามแผน Eco	มติเิศรษฐกจิ	:	โครงการส่งเสรมิ
เศรษฐกจิหมนุเวยีนของชมุชน	: โดยการท�าปุย๋หมกัจากผกัตบชวาซึง่ด�าเนนิงาน
ร่วมกันกับชมุชนบ้านโพ มผีูน้�าท้องถิน่ คอืนายรตันะ	 พนัธุส์วสัดิ ์นายก อบต. 
บ้านโพ หลังจากน้ันได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
ชมุชนบ้านโพ (เกาะพระ)

 วันที่ 29 มีนาคม 2564 ส�านักงานนิคมอตุสาหกรรมบ้านหว้า	 (ไฮเทค)	 โดย คุณอาทิตยา	กลั่นดีมา ผู้อ�านวยการ 
ส�านกังานนคิมอตุสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) ด�าเนินกจิกรรมตามแผน CSR	การสร้างปฏสิมัพนัธ์ทีด่กัีบชมุชน	ในการสร้าง
การมีส่วนร่วมโครงการธงขาวดาวเขียว มีคณะกรรมการตรวจประเมินโรงงานเข้าร่วมประชุม ในส่วนของ กนอ.น�าโดย 
ผอ.พิทยา	 แดงมณี ผอ.กปก.1 ผู ้น�าท้องถ่ิน และผู้น�าชุมชน ซ่ึงอยู่โดยรอบนิคมฯ บ้านหว้า (ไฮเทค) หลังจากนั้น 
คณะกรรมการตรวจประเมนิโรงงานได้เดนิทางไปตรวจประเมนิโรงงานตามเกณฑ์ 5 มติ ิ13 หวัข้อ 22 ด้าน ณ บรษิทั โอกิทานิ 
และบริษัท ไบโอเนท เอเชีย จ�ากัด

 วันที่ 30 มีนาคม 2564 ส�านักงานนิคมอตุสาหกรรมบ้านหว้า	 (ไฮเทค)	 โดย คุณอาทิตยา	กลั่นดีมา ผู้อ�านวยการ 
ส�านักงานนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) และทีมงาน ร่วมกับ อบต.บ้านโพน�าโดยนายรัตนะ	พันธุ์สวัสดิ์	นายก อบต.
บ้านโพ ด�าเนินกิจกรรม	CSR	ในโครงการท�าดอกไม้ประดิษฐ์จากต้นโสน	ตามแนวทาง	CSR	in	process	:	ISO	26000	
มิติการสร้างการจ้างงานและพัฒนาทักษะ มีชุมชนบ้านโพ และชุมชนขนอนหลวงเข้าร่วมในกิจกรรมประมาณ 120 คน

 วนัท่ี 8 เมษายน 2564 คณุอาทิตยา	กลัน่ดมีา ผูอ้�านวยการ ส�านกังานนคิมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) พร้อมทีมงาน 
จัดกิจกรรมรดน�้าขอพรผู้สูงอายุเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ณ วันบ้านพาสน์ อ.บางปะอิน เพื่อเป็นสิริมงคล และสืบทอด
ประเพณีอันดีงามของไทย ตามแผน CSR การสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน (CSR อื่นๆ) โดยร่วมกับบริษัท ไทยอินดัสเตรียล 
เอสเตท  อบต.บ้านโพ ชุมชนบ้านโพ และผู้ประกอบการในนิคมฯ บ้านหว้า(ไฮเทค) ทั้งนี้ นายอ�าเภอบางปะอิน	นายวัชระ 
กระแสร์ฉัตร์	ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดงาน มีผู้เข้าร่วมทั้งหมดประมาณ 200 คน



 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ	 ศูนย์วาสุกรี ได้เปิดศูนย์พัฒนา 

วชิาชีพขึน้ เม่ือวนัที ่8 เมษายน 2564 โดยม ีผูช่้วยศาสตราจารย์ไพศาล	บรุนิทร์วัฒนา อธกิารบดมีหาวทิยาลัยเทคโนโลยฯี 

ร่วมเป็นประธานเปิดงาน ซึ่งคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมีร่วมมือกับ บริษัท	 ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา	 จ�ากัด 

มาอย่างต่อเนื่อง และจะมีโครงการร่วมมือกันอีกในเร็ววันนี้ ศูนย์ดังกล่าวจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งต่อการช่วยเหลือ 

ภาคอุตสาหกรรม และการเกษตร

บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จ�ากัด เลขที่ 99 หมู่ 5 ต�าบลบ้านหว้า อ�าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
โทรศัพท์ : 035-350137-8 ต่อ 16  โทรสาร : 035-350136  Email : attc_ayutthaya@hotmail.com, attc-training@hotmail.com

ติดตามหลักสูตรอบรมหรือกิจกรรมต่างๆ ได้ที่  http://www.attc-hitech.com

หลักสูตรอบรม 10 วัน

- หลักสูตร PLC and Industrial of Thing (IIOT) ส�ำหรับผู้ประกอบกำร เดือนมีนำคม-เมษำยน 2564
- หลักสูตรกำรควบคุมระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์อุตสำหกรรม เดอืนพฤษภำคม-มิถนุำยน 2564

หลักสูตรอบรม

 หลักสูตร PLC 14-16 พฤษภำคม 2564
  หลักสูตรกำรประยุกต์ใช้ PLC เพื่อควบคุมเครื่องจักรอัตโนมัติ 19-21 พฤษภำคม 2564
  หลักสูตรระบบอัตโนมัติและแขนกลในงำนอุตสำหกรรม (Smart Factory 4.0) เดือนมิถุนำยน 2564 
  หลักสูตร Electronics ด้วย IOT เดือนมิถุนำยน 2564
  หลักสูตรระบบอัตโนมัติ และแขนกลในงำนอุตสำหกรรม (Smart Factory 4.0) เดือนมิถุนำยน 2564

โครงการความร่วมมือระหว่าง

สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ กับ บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จ�ากัด

พิธีเปิดศูนย์พัฒนาวิชาชีพ และพิธีการลงนามความร่วมมือ


