ปีที่ 20 ฉบับที่ 35 ตุลาคม – ธันวาคม 2564

พิธีมอบทุนนิคการศึ
ก
ษา
มอุตสาหกรรมไฮเทค ครั้งที่ 7
พิธีมอบทุนการศึกษานิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ครั้งที่ 7
ประจ�ำปี 2564 วันที่ 17 ธันวาคม 2564 ได้รับเกียรติจาก

คุ ณ วิ ท ยา บุ ร ณศิ ริ อดี ต รั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวงสาธารณสุ ข
เป็นประธานในพิธี คุณสมนึก แสนสมบูรณ์สุข ผู้จัดการโครงการ
บริษัท ไทยอินดัสเตรียล เอสเตท จ�ำกัด เป็นประธานร่วมในพิธี และ
คุณสมหวัง ถุงสุวรรณ ประธานคณะท�ำงานปฏิรูปการศึกษาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

งานมอบทุนดังกล่าวยึดถือรูปแบบ New Normal
โดยบริษัทฯ ไม่ได้เชิญนักเรียนมารับทุนด้วยตัวเอง แต่
เรียนเชิญผู้อ�ำนวยการโรงเรียน หรือผู้แทน มาเป็นผู้รับ
แทนเพื่ อ ลดจ� ำ นวนความแออั ด และรั ก ษาระยะห่ า ง
ทางสังคมตามมาตรฐานของภาครัฐ โดยมีนักเรียนรับทุน
การศึกษาทัง้ สิน้ 61 ทุนๆ ละ 2,000 บาท จาก 13 โรงเรียน
ได้แก่ โรงเรียนวัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร), โรงเรียน
ปราสาททองวิทยา, โรงเรียนชุมชนวัดก�ำแพง, โรงเรียน
วัดโพธิ์, โรงเรียนวัดท�ำเลไทยโปรดสัตว์, โรงเรียนราษฎร์
นิรมิตร, โรงเรียนวัดสุทธิรุจิราราม,โรงเรียนวัดสามเรือน,
โรงเรียนราษฎร์บำ� รุง, โรงเรียนวัดขนอนบ้านกรด, โรงเรียน
บ้านบางกระสัน้ (โรงงานกระดาษอุปถัมภ์), โรงเรียนเจ้าฟ้าสร้าง
และ โรงเรียนวัดบ้านหว้า (ชมพูวิทยา)
ทั้งนี้งานพิธีมอบทุนดังกล่าวๆ ได้มีการถ่ายทอด
ผ่านระบบ Online ไปยังโรงเรียนต่างๆ ทัง้ 13 แห่งอีกด้วย
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เพือ่ ให้นกั เรียนได้เห็นภาพพิธมี อบทุนการศึกษาไปพร้อมๆ กัน
การมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ได้คัดเลือกนักเรียนที่มีผล
การเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จากโรงเรียนต่างๆ ในกลุม่
นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ซึ่งทุนการศึกษานี้จะเป็นประโยชน์
อย่างยิ่งต่อนักเรียน ผู้ปกครอง ในยามภาวะสถานการณ์
ปัจจุบัน
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โครงการความร่วมมือ
สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ได้มคี วาม
ร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัท ศูนย์เทคโนโลยี
ไฮเทคอยุ ธ ยา จ� ำ กั ด บริ ษั ท ไทยแอดวานซ์
เซ็นเตอร์ จ�ำกัด บริษทั เน็กซ์ เจน คอนซัลแทนท์
จ�ำกัด คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ และ คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ใน
กิจกรรมโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมหุน่ ยนต์และ
ระบบอัตโนมัติ ภายใต้โครงการ 10.1-1 การพัฒนา
และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหนุ่ ยนต์ระบบอัตโนมัติ
และดิจทิ ลั ปีงบประมาณ 2565 จ�ำนวน 4 หลักสูตร
ไก้แก่
1. หลักสูตร Mechatronics and Robot Operating Systems
อบรมวันที่ 6 มกราคม - 26 กุมภาพันธ์ 2565
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

2. หลักสูตร ฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารส�ำหรับผูป้ ระเมิน (System
Analysis) อบรมวันที่ 26 มกราคม 28 กุมภาพันธ์ 2565
ณ นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค
3. หลักสูตร Manufacturing Data and Process Management for Smart Factory อบรมวันที่ 26 มกราคม - 13 กุมภาพันธ์
2565 ณ คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สพ
ุ รรณบุรี
4. หลั ก สู ต ร Automation Machine and Mechanical Design (TRIZ) อบรมวั น ที่ 2-19 กุ ม ภาพั น ธ์ 2565
ณ คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สพ
ุ รรณบุรี

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรม ให้มีความรู้
ทักษะ และประสบการณ์ดา้ นระบบอัตโนมัตแิ ละดิจติ อล เพือ่ น�ำความรูไ้ ปพัฒนาหน่วยงาน
ของตนเอง โดยเปิดโอกาสให้ภาคอุตหกรรมละผูส้ นใจภาคการศึกษาได้เข้าร่วมอบรม โดยไม่มี
ค่าใช้จ่ายในแต่ละหลักสูตร ระยะเวลาในการอบรม 15 วัน รวมทั้ง มีการทดสอบเพื่อ
ยกระดับความรู้ ความสามารถ ของแต่ละหลักสูตร อีกด้วย
บริษทั ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จ�ำกัด ขอขอบคุณทุกหน่วยงานทีไ่ ด้รว่ มมือ
กิจกรรมส�ำคัญข้างต้นมา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิง่ ว่า จะได้มโี อกาสร่วมมือกัน
อีกต่อไปในอนาคต
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กิจกรรมสาธารณประโยชน์ (CSR)
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บริษัท ไทยอินดัสเตรียล เอสเตท จ�ำกัด

ส�ำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า(ไฮเทค) ร่วมกับ บริษทั ไทยอินดัสเตรียล
เอสเตท จ�ำกัด และ บริษทั ศูนย์เทคโลยีไฮเทคอยุธยา จ�ำกัด มอบของขวัญและเงิน
สนับ สนุนกิจกรรมวันเด็ก ประจ�ำปี 2565 ให้แก่โรงเรียนต่างๆ จ�ำนวน 7 โรงเรียน ได้แก่
โรงเรียนวัดสุคันธาราม(สุคันธวิทยาคาร) โรงเรียนปราสาททองวิทยา โรงเรียนชุมชน
วัดก�ำแพง โรงเรียนวัดโพธิ์ โรงเรียนวัดท�ำเลไทย
โปรดสัตว์ โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร โรงเรียนวัดสุทธิ
รุจิราราม โรงเรียนวัดสามเรือน โรงเรียนราษฎร์
บ�ำรุง โรงเรียนวัดขนอนบ้านกรด โรงเรียนบ้าน
บางกระสั้น(โรงงานกระดาษอุปถัมภ์) โรงเรียน
เจ้าฟ้าสร้าง และโรงเรียนวัดบ้านหว้า (ชมพูวิทยา)
โอกาสนี้ คุณอาทิตยา กลัน่ ดีมา ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค)
คุณสมนึก แสนสมบูรณ์สุข ผู้จัดการโครงการบริษัท ไทยอินดัสเตรียล เอสเตท จ�ำกัด และ
คุณธนา คล่องณรงค์ ผู้จัดการทั่วไปบริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จ�ำกัด ได้ร่วมในพิธี
มอบของขวัญให้กับโรงเรียนต่างๆ เพื่อน�ำไปมอบให้กับนักเรียน ต่อไป

โครงการ HI-TECH EGLISH CAMPS NEW NORMAL (ONLINE) 2021 รุ่นที่ 1
โครงการ HI-TECH EGLISH CAMPS ได้
ด�ำเนินการมา 13 ปี ติดต่อกันและปีนจี้ ดั ขึน้ เป็นปีที่ 14
ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาอย่างแท้จริง เพราะเป็นการเรียนรู้นอก
ห้องเรียนที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างดี ซึ่ง
ภาษาอังกฤษนัน้ สอดคล้องกับนโยบายหลักของรัฐบาล
ซึ่งในปี 2564 นี้ มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า
2019 (Covid-19) ท� ำ ให้ ไ ม่ ส ามารถด� ำ เนิ น การ

จัดกิจกรรมในรูปแบบเดิมได้ บริษัทฯ ได้หารือกับโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ ให้กับนักเรียน
ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียนในรูปแบบออนไลน์ และสามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ�ำวันได้อีกด้วย เริ่มกิจกรรม
ในวันที่ 17 กันยายน 2564 โดยทีมอาจารย์ผู้มีประสบการณ์โดยตรง
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กิจกรรม (CSR) นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค
กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
นางอาทิตยา กลั่นดีมา ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า และนายสมนึก แสนสมบูรณ์สุข ผู้จัดการ
โครงการบริษัท ไทยอินดัสเตรียล เอสเตท จ�ำกัด พร้อมด้วยทีมงาน ร่วมจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล อาเศียรวาทสดุดี
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564
ณ หน้าอาคารส�ำนักงานอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564

การซ้อมแผนอุทกภัยประจ�ำปี 2564 นิคมอุตสาหกรรม
บ้านหว้า (ไฮเทค) ได้ดำ� เนินการซ้อมแผนอุทกภัย ปีงบประมาณ
2564 วันที่ 25 สิงหาคม 2564 น�ำโดย นางอาทิตยา กลั่นดีมา ผู้
อ�ำนวยการส�ำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า+ทีมงาน และ
นายสมนึก แสนสมบูรณ์สุข ผู้จัดการโครงการ บริษัท ไทยอินดัส
เตรียล เอสเตท จ�ำกัด+ทีมงาน (ผูพ้ ฒ
ั นานิคมอุตสาหกรรมไฮเทค)
ซึ่งเป็นการซ้อมแผนบนโต๊ะ (Table Top Wxercise) โดยมีผู้
ประกอบการเข้าร่วมประชุมจ�ำนวน 28 โรงงาน ผู้แทน อบต.
บ้านโพธิ์ และ ผู้แทนเทศบาลปราสาททอง ประชุม Online ผ่าน
Google Meet รวม 72 คน

กิจกรรมซ้อมแผนอุทกภัย ประจ�ำปี 2564

บริษัท ไทยอินดัสเตรียล เอสเตท จ�ำกัด
ส�ำนักงานใหญ่ : 395 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 150500 โทรศัพท์ 0-2237-8111-5
นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค : 99 หมู่ 5 ต�ำบลบ้านหว้า อ�ำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160 โทรศัพท์ 0-3535-4144-5
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