
ปีท่ี 20 ฉบับที่ 34 เมษายน-มิถุนายน 2564

นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค มอบรถตู้พยาบาล โรงพยาบาลบางปะอิน

นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บริจาคอาหารโรงพยาบาลบางปะอิน

นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค มอบเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง

	 นายภานุ	 แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

พร้อมด้วย นายแพทย์พีระ	อารรัีตน์	นายแพทย์สาธารณสขุจงัหวัด 

พ.ต.อ.นฤนาท	 พุทไธสง รอง ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา 

นายแพทย์ฐาปกรณ์	จติตนูนท์ ผูอ้�านวยการโรงพยาบาลบางปะอนิ 

และบุคลากรทางการแพทย์ ร่วมพิธีรับมอบรถพยาบาลฉุกเฉิน 

จ�านวน 1 คัน เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 ณ ศาลากลางจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา      โดยนายทวิช	เตชะนาวากุล	ประธานกรรมการ
บริหารนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค มอบรถตู้พยาบาล 
มูลค่า 2,410,000 บาท พร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ 
สมรรถนะสูงครบถ้วน เพื่อใช ้สนับสนุนงานด้าน
สาธารณสุขในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรค 
โควดิ-19 ของจงัหวดัพระนครศรอียุธยา โดยมี นายวิทยา 
บูรณะศิริ อดีต รมว.สธ. พร้อมด้วย นายสมหวัง 
ถุงสุวรรณ ผู้แทนประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ร่วมเป็นสักขีพยาน

 บริษัท	ไทยอินดัสเตรียล	เอสเตท	จ�ากัด	(นิคมอุตสาหกรรม
ไฮเทค) บริจาคอาหารกล่อง	 จ�านวน	 160	 กล่อง	 และขนมหวาน 
160	 ชุด ให้แก่โรงพยาบาลบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
เมื่อวันที่ 21-25 มิถุนายน 2564

 นายทวิช	เตชะนาวากุล ประธานกรรมการบริหารบริษัท 
เอสเอ็มอี เอสเตท จ�ากัด ได้มอบเครื่องช่วยหายใจเป็นเครื่อง
ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง ให้กับโรงพยาบาล 3 แห่ง ได้แก่ โรง
พยาบาลพระนครศรีอยุธยา โรงพยาบาลวังน้อย และโรงพยาบาล
บางปะอิน โดยมีนายอ�าเภอบางปะอิน นายสมนึก แสนสมบูรณ์สุข 
ผู้จัดการโครงการ บจก.อินดัสเตรียลเอสเตท ผอ.ส�านักงานนิคม
อุตสาหกรรมบ้านหว้า และผอ.โรงพยาบาลเข้าร่วมรับมอบ

 คุณสมนึก	 แสนสมบูรณ์สุข ผู ้จัดการโครงการ บริษัท 
ไทยอนิดสัเตรียล เอสเตท จ�ากดั ได้ร่วมบรจิาคเงนิ จ�านวน 50,000 บาท 
โดยมี	 นายแพทย์ฐาปกรณ์	 จิตตนูนท์ ผู้อ�านวยการโรงพยาบาล 
เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564



โครงการความร่วมมือระหว่าง สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ กับ บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา

◆	สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ได้ร ่วมมือกับ บริษัท ศูนย์เทคโนโลยี ไฮเทคอยุธยา ในโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม 
สาขาไฟฟ้าอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ โดยอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีช้ันสูง  เพื่อพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์
2 หลักสูตร ได้แก่

	 ☛ หลักสูตร PLC and Industrial Internet of Things (IIOT)
	 	 วันที่	25-26	มีนาคม	1-2,8-9,22-23,29-30	เมษายน	2564
	 	 ณ	ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา	จ�ากัด

	 ☛ หลักสูตร การควบคุมระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 
	 	 วันที่	31	พฤษภาคม	1,-7-9,14-15,21-23	มิถุนายน	2564
	 	 ณ	ศูนย์เทคโนโลยี	ไฮเทคอยุธยา	จ�ากัด

 ◆	 สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  ร่วมกับ บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จ�ากัด จัดอบรมหลักสูตร

 ◆	 คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูม ิศนูย์สพุรรณบุรี ได้ร่วมกบั บริษทั ศนูย์เทคโนโลยีไฮเทค อยธุยา จ�าจดั 
และ บริษัท  แน็กซ์ เจน คอนซัลแทนท์ จ�ากัด ในโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรมสาขาไฟฟ้าอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ซึ่งสนับสนุน
โดย สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ความรู้ ทักษะ เพิ่มสูงขึ้น น�าไปสู่การพัฒนา
องค์กรสู่อุตสาหกรรม 4.0 ใน 3 หลักสูตร ได้แก่

☛ หลักสูตร Programmable Logic Control (PLC)
 วันที่	5-6-7	มิถุนายน	2564		ณ	สมาคมชาวไร่อ้อย	จ.สุพรรณบุรี

☛ หลักสูตร Smart Electronics ด้วย IOT  วันที่  5-6-12 มิถุนายน 2564
 ณ	สมาคมชาวไร่อ้อย	จังหวัดสุพรรณบุรี	

☛ หลักสูตรระบบอัตโนมัติและแขนกลในงานอุตสาหกรรม
 วันที่	9-11	มิถุนายน	2564		ณ	สมาคมชาวไร่อ้อย	จังหวัดสุพรรณบุรี

☛ หลักสูตรระบบอัตโนมัติและแขนกลในงานอุตสาหกรรม  วันที่	16-18	มิถุนายน	2564	ณ	ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา

☛ หลักสูตรการประยุกต์ใช้ PLC เพื่อควบคุมเครื่องจักร อัตโนมัติ (Application of PLC to Control Automation Machines)
	 วันที่	29-30	มิถุนายน	-	1	กรกฎาคม	2564	ณ	ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา



โครงการความร่วมมือระหว่าง สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ กับ บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา

◆	กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  ส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ร่วมกับ สถาบัน 
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  ส�านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา และ บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จ�ากัด
  ร่วมกันจัดอบรมในโครงการกจิกรรมพฒันาบคุลากรให้เป็น	SI	Warrior	ในพืน้ทีภ่าคตะวนัออก	ภายใต้โครงการ	การพฒันา
ศักยภาพอุตสาหกรรม	หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ	หลักสูตร	Motion	Control	 for	Robot	ณ	ส�านักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน
จังหวัดฉะเชิงเทรา	ระหว่างวันที่	13-15	,20-22,27-29	พฤษภาคม	-2,4-5,10-12,17-19,23-26,29-30	มิถุนายน

◆	สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี  
บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จ�ากัด และ บริษัท เน็กซ์ เจน คอนซัลแทนท์ จ�ากัด จัดอบรมในโครงการกิจกรรม Si Designer 
2 หลักสูตร ได้แก ่หลักสูตร	Manufacturing	Data	and	Process	Management	for	Smart	Factory		และหลักสูตร	Automation	
Machine	 and	 Mechanical	 Design	 ระหว่างเดือนกรกฎาคม	 ถึงสิงหาคม	 2564	 (25	 วัน)	 โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก 
ผอ.การกองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม	เป็นประธานเปิดงาน

◆	สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับ บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จ�ากัด และบริษัท ไทยแอดวานซ์ เซ็นเตอร์ จ�ากัด 
ในกิจกรรม หลักสูตร	Train	the	Trainer	ระหว่างเดือนกรกฎาคม	ถึง	สิงหาคม	2564	เพื่อพัฒนาบุคลากร	เจ้าหน้าที่	ให้มีทักษะ
การเป็นวิทยากรยุคใหม่	รวมถึงมีองค์ความรู้	ทักษะ	ด้านระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์



โครงการกิจกรรมสาธารณประโยชน์ CSR (นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค)

 ประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ของนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า(ไฮเทค) วันที่ 31 มีนาคม 2564 
สนง.นคิมฯ บ้านหว้า จดัท�าโครงการส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของประชาชน
ในการจดัการด้านสิง่แวดล้อมความปลอดภยัโดยจดัให้มกีารประชมุเพือ่
ให้คณะกรรมการฯ ได้รับทราบถึงมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของนิคมฯ 
บ้านหว้า พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะและปรับปรุงด้านสิ่งแวดล้อมให้มี
ประสิทธิภาพ

 เมื่อวันท่ี 15 มิถุนายน 2564 นางอาทิตยา กลั่นดีมา ผอ.นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า พร้อมทีมงานและ บริษัท ไทยอินดัสเตรียล 
เอสเตท จ�ากัด ผู้พัฒนานิคมฯ ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณ (ธงขาวดาวเขียว) และธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมให้กับ 3 บริษัทในนิคมอุตสาหกรรม
บ้านหว้า(ไฮเทค) คือ บริษัท แคนนอนฯ บริษัท ควอล-โปรฯ และบริษัท โอกิทานิฯ ซึ่งบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยภายในโรงงาน
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ตามเกณฑ์ที่ กนอ.ก�าหนด

 วันที่ 24 มิถุนายน 2564 นางอาทิตยา กลั่นดีมา 
ผอ.ผอ.นคิมอุตสาหกรรมบ้านหว้า คุณสมนกึ แสนสมบรูณ์สขุ 
ผู้จัดการโครงการ บริษัท ไทยอินดัส เตรียล เอสเตท จ�ากัด, 
คณุธนา คล่องณรงค์ ผจก.ทัว่ไปบรษิทั ศนูย์ เทคโนโลยไีฮเทค
อยธุยา จ�ากดั และทมีงาน ร่วมประชมุณะท�างาน Eco Team 
ครั้งที่ 1 เพื่อรักษาสถานภาพการเป็นเมืองอุตสาหกรรม 
เชิงนิเวศระดับ Eco Champion ของนิคมอุตสาหกรรม 
บ้านหว้า (ไฮเทค)

 วันที่ 19 ก.ค.64 เวลา 10.00 น. นางอาทิตยา กลั่นดีมา 
ผอ.สน.บว. และคณุสมนกึ แสนสมบรูณ์ ผูจ้ดัการ บจก.ไทยอนิดสั
เตรยีล เอสเตท พร้อมทมีงาน รบัมอบผลติภณัฑ์อาหารลงแช่แข็ง
จ�านวน 56 กิโลกรัม จากบริษัท อายิโนะโมะโต๊ะฯ และได้ส่งมอบ
ให้ อบต.บ้านโพ เพือ่น�าไปทอดเป็นอาหารและน�าส่งให้เจ้าหน้าที่
ประจ�าจุดคัดกรอง Covid-19 ของอ�าเภอบางปะอินต่อไป

 กิจกรรม ปลูกต้นไม้ ณ นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า บริเวณถนน 
R-7 (หน้าร้านสะดวกซื้อ เซเว่น-อีเลฟเว่น และศูนย์อาหาร) วันที่ 
29 เมษายน 2564 เนื่องด้วย บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) 
จ�ากดั ได้จัดกจิกรรมวนัคุ้มครองโลกภายใต้หวัข้อ “การฟ้ืนฟโูลกของเรา 
(Restore Our Earth)” จงึได้มอบต้นไม้ (ทองอไุร) ให้กบันคิมอตุสาหกรรม
บ้านหว้า(ไฮเทค) จ�านวน 19 ต้น โดยน�ามาใช้ปลูกในพ้ืนที่นิคมฯ 
เพื่อลดภาวะโลกร้อน ตัวแทนของเจ้าหน้าที่ของนิคมฯ น�าโดย 
คุณอาทิตยา กลั่นดีมา ผอ.นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า และคุณสมนึก 
แสนสมบูรณ์สุข ผจก.โครงการฯ ได้ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้
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