
ปีท่ี 20 ฉบับที่ 35 ตุลาคม – ธันวาคม  2564

นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ครั้งที่ 7
พิธีมอบทุนการศึกษา

พิธีมอบทุนการศึกษานิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ครั้งที่ 7 
ประจ�าปี 2564 วันที่ 17 ธันวาคม 2564 ได้รับเกียรติจาก 

คุณวิทยา บุรณศิริ อดีตรัฐมนตรีว ่าการกระทรวงสาธารณสุข 

เป็นประธานในพิธี คุณสมนึก แสนสมบูรณ์สุข ผู้จัดการโครงการ 

บริษัท ไทยอินดัสเตรียล เอสเตท จ�ากัด เป็นประธานร่วมในพิธี และ 

คุณสมหวัง ถุงสุวรรณ ประธานคณะท�างานปฏิรูปการศึกษาจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

	 งานมอบทุนดังกล่าวยึดถือรูปแบบ	 New	 Normal	

โดยบริษัทฯ	 ไม่ได้เชิญนักเรียนมารับทุนด้วยตัวเอง	 แต่

เรียนเชิญผู้อ�านวยการโรงเรียน	 หรือผู้แทน	 มาเป็นผู้รับ

แทนเพื่อลดจ�านวนความแออัดและรักษาระยะห่าง 

ทางสังคมตามมาตรฐานของภาครัฐ	 โดยมีนักเรียนรับทุน

การศกึษาทัง้สิน้	61	ทนุๆ	ละ	2,000	บาท	จาก	13	โรงเรยีน	

ได้แก่	โรงเรียนวัดสุคันธาราม	(สุคันธวิทยาคาร),	โรงเรียน

ปราสาททองวิทยา,	 โรงเรียนชุมชนวัดก�าแพง,	 โรงเรียน 

วัดโพธิ์,	 โรงเรียนวัดท�าเลไทยโปรดสัตว์,	 โรงเรียนราษฎร์ 

นิรมิตร,	 โรงเรียนวัดสุทธิรุจิราราม,โรงเรียนวัดสามเรือน,	

โรงเรยีนราษฎร์บ�ารงุ,	โรงเรยีนวดัขนอนบ้านกรด,	โรงเรียน

บ้านบางกระสัน้	(โรงงานกระดาษอปุถัมภ์),	โรงเรียนเจ้าฟ้าสร้าง	

และ	โรงเรียนวัดบ้านหว้า	(ชมพูวิทยา)

	 ท้ังนี้งานพิธีมอบทุนดังกล่าวๆ	 ได้มีการถ่ายทอด

ผ่านระบบ	Online	ไปยงัโรงเรยีนต่างๆ	ทัง้	13	แห่งอีกด้วย	

เพือ่ให้นกัเรยีนได้เหน็ภาพพธิมีอบทนุการศกึษาไปพร้อมๆ	กนั	

การมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ได้คัดเลือกนักเรียนท่ีมีผล 

การเรยีนด	ีแต่ขาดแคลนทนุทรพัย์	จากโรงเรยีนต่างๆ	ในกลุม่

นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค	 ซึ่งทุนการศึกษานี้จะเป็นประโยชน์

อย่างยิ่งต่อนักเรียน	 ผู้ปกครอง	 ในยามภาวะสถานการณ์

ปัจจุบัน
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 สถาบนัไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส์ ได้มคีวาม
ร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัท ศูนย์เทคโนโลยี
ไฮเทคอยุธยา จ�ากัด บริษัท ไทยแอดวานซ์ 
เซน็เตอร์ จ�ากดั บรษิทั เนก็ซ์ เจน คอนซลัแทนท์ 
จ�ากดั คณะครศุาสตร์อตุสาหกรรม มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และ คณะ
ครศุาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสมีา ใน
กิจกรรมโครงการพฒันาอตุสาหกรรมหุ่นยนต์และ
ระบบอตัโนมัต ิภายใต้โครงการ 10.1-1 การพฒันา
และประยกุต์ใช้เทคโนโลยหีุน่ยนต์ระบบอตัโนมัติ
และดจิิทลั ปีงบประมาณ 2565 จ�านวน 4 หลกัสูตร 
ไก้แก่

สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
โครงการความร่วมมือ

	 1.	หลักสตูร	Mechatronics	and	Robot	Operating	Systems	
อบรมวันที ่6 มกราคม - 26 กมุภาพนัธ์ 2565 

ณ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

	 2.	หลกัสตูร	ฝึกอบรมเชิงปฏบิตักิารส�าหรับผูป้ระเมนิ	(System	
Analysis) อบรมวนัที ่26 มกราคม 28 กมุภาพันธ์ 2565 

ณ นคิมอตุสาหกรรมไฮเทค

	 โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรม	 ให้มีความรู ้

ทกัษะ	และประสบการณ์ด้านระบบอตัโนมตัแิละดจิติอล	เพือ่น�าความรูไ้ปพฒันาหน่วยงาน

ของตนเอง	โดยเปิดโอกาสให้ภาคอุตหกรรมละผู้สนใจภาคการศกึษาได้เข้าร่วมอบรม	โดยไม่มี

ค่าใช้จ่ายในแต่ละหลักสูตร	 ระยะเวลาในการอบรม	 15	 วัน	 รวมทั้ง	 มีการทดสอบเพื่อ 

ยกระดบัความรู	้ความสามารถ	ของแต่ละหลกัสตูร	อีกด้วย

 บรษิทั ศนูย์เทคโนโลยไีฮเทคอยธุยา จ�ากดั ขอขอบคุณทกุหน่วยงานทีไ่ด้ร่วมมอื 

กจิกรรมส�าคญัข้างต้นมา ณ โอกาสนี ้และหวงัเป็นอย่างยิง่ว่า จะได้มโีอกาสร่วมมอืกนั

อกีต่อไปในอนาคต

	 3.	หลักสูตร	Manufacturing	Data	and	Process	Management	for	Smart	Factory อบรมวนัที ่26 มกราคม - 13 กมุภาพันธ์ 

2565 ณ คณะครศุาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมู ิศนูย์สพุรรณบรีุ

	 4.	 หลักสูตร	 Automation	 Machine	 and	 Mechanical	 Design	 (TRIZ) อบรมวันที่ 2-19 กุมภาพันธ์ 2565 

ณ คณะครศุาสตร์อตุสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมู ิศูนย์สพุรรณบุรี
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 ส�านกังานนคิมอตุสาหกรรมบ้านหว้า(ไฮเทค) ร่วมกบั บรษิทัไทยอนิดสัเตรยีล 

เอสเตท จ�ากดั และ บรษิทั ศนูย์เทคโลยีไฮเทคอยธุยา จ�ากดั มอบของขวญัและเงนิ

สนบั สนนุกจิกรรมวนัเดก็ ประจ�าปี 2565	ให้แก่โรงเรยีนต่างๆ	จ�านวน	7	โรงเรยีน	ได้แก่	

โรงเรียนวัดสุคันธาราม(สุคันธวิทยาคาร)	 โรงเรียนปราสาททองวิทยา	 โรงเรียนชุมชน

กิจกรรมสาธารณประโยชน์ (CSR)
บริษัท ไทยอินดัสเตรียล เอสเตท จ�ากัด

สนับสนุน

ของขวัญวันเด็ก ปี 2565

วัดก�าแพง	 โรงเรียนวัดโพธิ์	 โรงเรียนวัดท�าเลไทย

โปรดสัตว์	โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร	โรงเรียนวัดสุทธิ

รุจิราราม	 โรงเรียนวัดสามเรือน	 โรงเรียนราษฎร์

บ�ารุง	 โรงเรียนวัดขนอนบ้านกรด	 โรงเรียนบ้าน 

บางกระส้ัน(โรงงานกระดาษอุปถัมภ์)	 โรงเรียน 

เจ้าฟ้าสร้าง	และโรงเรียนวัดบ้านหว้า	(ชมพูวิทยา)		

 โครงการ HI-TECH EGLISH CAMPS	 ได้

ด�าเนนิการมา	13	ปี	ตดิต่อกนัและปีนีจ้ดัขึน้เป็นปีที	่14	

ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนระดับ

ประถมศึกษาอย่างแท้จริง	 เพราะเป็นการเรียนรู้นอก

ห้องเรียนที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างดี	ซึ่ง

ภาษาอังกฤษนัน้สอดคล้องกบันโยบายหลกัของรฐับาล	

ซึ่งในปี	2564	นี้	มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า	

2019	 (Covid-19)	 ท�าให้ไม ่สามารถด�าเนินการ 

	 โอกาสนี	้คณุอาทติยา กลัน่ดมีา ผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกังำนนคิมอตุสำหกรรมบ้ำนหว้ำ (ไฮเทค) 

คุณสมนึก แสนสมบูรณ์สุข ผู้จัดกำรโครงกำรบริษัท ไทยอินดัสเตรียล เอสเตท จ�ำกัด	 และ 

คุณธนา คล่องณรงค์ ผู้จัดกำรท่ัวไปบริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยำ จ�ำกัด	 ได้ร่วมในพิธี 

มอบของขวัญให้กับโรงเรียนต่างๆ	เพื่อน�าไปมอบให้กับนักเรียน	ต่อไป

โครงการ HI-TECH EGLISH CAMPS NEW NORMAL (ONLINE) 2021 รุ่นที่ 1

จัดกิจกรรมในรูปแบบเดิมได้	 บริษัทฯ	 ได้หารือกับโรงเรียนท่ีสนใจเข้าร่วมกิจกรรม	 ซึ่งเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่	 ให้กับนักเรียน 

ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียนในรูปแบบออนไลน์	 และสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ�าวันได้อีกด้วย	 เริ่มกิจกรรม 

ในวันที่	17	กันยายน	2564	โดยทีมอาจารย์ผู้มีประสบการณ์โดยตรง
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 นางอาทิตยา กลั่นดีมา ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนนิคมอุตสำหกรรมบ้ำนหว้ำ	 และนายสมนึก แสนสมบูรณ์สุข ผู้จัดกำร
โครงกำรบริษัท ไทยอินดัสเตรียล เอสเตท จ�ำกัด	 พร้อมด้วยทีมงาน	 ร่วมจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล	 อาเศียรวาทสดุดี 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	 12	 สิงหาคม	 2564 
ณ	หน้าอาคารส�านักงานอุตสาหกรรมบ้านหว้า	(ไฮเทค)	เมื่อวันที่	11	สิงหาคม	2564

 การซ้อมแผนอุทกภยัประจ�าปี 2564 นคิมอตุสาหกรรม
บ้านหว้า (ไฮเทค) ได้ด�าเนนิการซ้อมแผนอุทกภยั	ปีงบประมาณ	
2564	วันที่	25	สิงหาคม	2564	น�าโดย	นางอาทิตยา	กลั่นดีมา	ผู้
อ�านวยการส�านักงานนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า+ทีมงาน	 และ	
นายสมนึก	แสนสมบูรณ์สุข	ผู้จัดการโครงการ	บริษัท	ไทยอินดัส
เตรยีล	เอสเตท	จ�ากดั+ทมีงาน	(ผูพ้ฒันานคิมอุตสาหกรรมไฮเทค)	
ซึ่งเป็นการซ้อมแผนบนโต๊ะ	 (Table	 Top	 Wxercise)	 โดยมีผู้
ประกอบการเข้าร่วมประชุมจ�านวน	 28	 โรงงาน	 ผู้แทน	 อบต.
บ้านโพธิ์	และ	ผู้แทนเทศบาลปราสาททอง	ประชุม	Online	ผ่าน	
Google	Meet	รวม	72	คน

กิจกรรม (CSR) นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค

บริษัท	ไทยอินดัสเตรียล	เอสเตท	จ�ากัด
ส�านักงานใหญ่ :	395	ถนนสีลม	แขวงสีลม	เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร	150500	โทรศัพท์	0-2237-8111-5

นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค	:	99	หมู่	5	ต�าบลบ้านหว้า	อ�าเภอบางปะอิน	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	13160	โทรศัพท์	0-3535-4144-5

กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

กิจกรรมซ้อมแผนอุทกภัย ประจ�าปี 2564
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