
ปีที่ 21 ฉบับที่ 36 เมษายน - มิถุนายน 2565

พิธีลงนามความร่วมมือ MOU

พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง กับ บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จ�ากัด
ในกิจกรรมพัฒนาบุคลากรครู-อาจารย์ และนักศึกษาช่าง เพื่อเพิ่มเติมทักษะองค์ความรู้ในเรื่อง 
ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 ณ วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง

พิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคกลาง 1 กับ บรษิทั ศนูย์เทคโนโลยไีฮเทคอยธุยา จ�ากดั 
บริษัท ไทยแอดน์วานซ์เซ็นเตอร์ จ�ากัด และบริษัท 
อาโซโลตล์ จ�ากัด วันที่ 18 มีนาคม 2565 ได้รับเกียรติจาก 
คุณเต็มจิต จันทคา ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
คุณสมหวัง ถุงสุวรรณ ประธานคณะท�างานปฏิรูปการศึกษา

พิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จ�ากัด 
กับ Intertek Industry and Certification Services (Thailand) 
Company Limited.  วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 โดยความร่วมมือดังกล่าว 
มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมระบบคุณภาพต่างๆ แก่ภาคอุตสาหกรรม 
ภาคบรกิาร และอืน่ๆ ได้สามารถจดัท�าระบบคณุภาพและขอรบัรองจากองค์ชัน้น�า
ในระดับประเทศ

จงัหวดัพระนครศรอียธุยา และกรรมการสภาอตุสาหกรรม
จงัหวดัพระนครศรอียธุยา และผูบ้รหิารสถานศกึษาสงักดั
สถาบนัการอาชวีศกึษาภาคกลาง 1 รวมไปถงึหน่วยงาน 
ภาคเอกชน และแขกผู้มเีกียรต ิมาร่วมเป็นสกัขพียานอกีด้วย



วันที่ 26 มกราคม - 26 กุมภาพันธ์ 2565 
โดย บริษัท ไทยแอดวานซ์เซ็นเตอร์ จ�ากัด 
ณ ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จ�ากัด 

โครงการความร่วมมือกับ บริษัท แน็กซ์เจน คอนซัลแทนท์ จ�ากัด

การประชุมหารือกิจกรรมระดมความคิด (Focus Group)

วันท่ี 6 มกราคม - 26 กุมภาพันธ์ 2565 โดย 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

วันที่ 26 มกราคม - 13 กุมภาพันธ์ 2565 โดย
คณะครุศาสตร ์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย 
เทค โนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี

 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ภายใต้โครงการ 10.1-1 การพัฒนาและประยุกต์ใช้
เทคโนโลยหีุน่ยนต์ระบบอตัโนมติัและดจิทิลั ปีงบประมาณ 2565หลกัสตูรการฝึกอบรมเชงิปฏิบตักิารส�าหรบัผูป้ระเมนิ 
(System Analysis) และ Mechatronics and Robot Operating Systems จ�านวน 4 แห่ง ได้แก่

 การประชุมหารือกิจกรรมการระดมความคิด (Focus Group) เรื่องแนวทางการพัฒนาบุคลากรและประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติและดิจิทัล ประจ�าปี 2565 ด�าเนินการโดย สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และ 
บริษัท เน็กซ์ เจน คอนซัลแทนท์ จากัด โดยมีคุณศิริศักดิ์ ฤทธิ์งาม ผู้อ�านวยการกองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี

วันที่ 2-19 กุมภาพันธ์ 2565 โดย 
คณะครุศาสตร ์อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นประธาน เพื่อพัฒนา
ศักยภาพบคุลากรในอตุสาหกรรมสายการผลติได้มคีวาม
รู้ความเข้าใจ ทักษะ และความสามารถให้สอดคล้องต่อ
นโยบายอุตสาหกรรม 4.0 และบริบทด้านเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงไปในภาคอุตสาหกรรมปัจจุบัน 

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565
ณ ศูนย์เทคโนโลยไฮเทคอยุธยา

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมสีมาธานี 
จ.นครราชสีมา 

วันที่ 1 มิถุนายน 256
ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร

ครั้งที่ 2

ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 3



โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัย หลักสูตร การใช้งาน Basic PLC

(Automation&Robotics) วันที่ 23-24 มีนาคม 2565 ณ วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง

โครงการความร่วมมือกับ สถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 1
บริษัท ไทยแอดวานซ์เซ็นเตอร์ จ�ากัด และบริษัท อาโซโลตล์ จ�ากัด

โครงการพฒันาทกัษะนกัศกึษาระดบัอาชวีศกึษาและมหาวิทยาลยั หลกัสตูรการใช้งาน 

PLC Basic (Programmable Logic Controller Basic) วันท่ี 4-5 กุมภาพันธ์ 2565 

ให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ ณ ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จ�ากัด

โครงการพฒันาทกัษะนกัศกึษาระดบัอาชวีศกึษาและมหาวิทยาลยั หลกัสูตรการใช้งาน Basic PLC (Automation&Robotics)

 วันที่ 21-22 มีนาคม 2565 ให้แก่นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคสระบุรี

 ณ บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จ�ากัด

โครงการพัฒนาทักษะครู-อาจารย์ ระดับอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัย 

หลักสูตรการใช้งาน Basic PLC (Automation&Robotics)

วันที่ 18-20 มีนาคม 2565 ณ บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จ�ากัด



 บรษิทั ศนูย์เทคโนโลยไีฮเทคอยธุยา จ�ากดั ได้จดั
ประชุมหารือในกิจกรรมสาธาราณะประโยชน์ (CSR) 
ร่วมกับผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 
จ�านวน 35 แห่ง เพื่อปรึกษาหารือและให้ค�าแนะน�า 
ในโครงการต่างๆ ท่ีจะด�าเนินการขึ้นในปี 2565 นี้ 
อันจะเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนร่วมกันท้ังนักเรียน 
โรงเรียน และนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ซึ่งในปีนี้มีโรงเรียน

เข้าร่วมโครงการกจิกรรมสาธารณะประโยชน์ (CSR) กบับรษัิทฯ เพิม่มากขึน้ 
ทั้งนี้ท่านผู้บริหารได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญในกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทฯ 
ได้ด�าเนนิการมาอย่างต่อเนือ่ง และปีนีเ้ป็นปีที ่15 แล้วในการด�าเนนิกิจกรรม
ส�าหรับเยาวชน และชุมชนรอบเขตนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค

 บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จ�ากัด ได้น�าคณะ 
ผูบ้รหิารวิทยาลยัอาชวีะ และคณะอาจารย์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมของสถาบันการจัดการ
ปัญญาภิวัฒน์ (PIM) วันที่ 27 เมษายน 2565 โดยมีวัตถุประสงค์
ความร่วมมอืในการพฒันานกัศึกษาช่าง และนกัศึกษามหาวทิยาลยั 
เพ่ือการประกอบอาชีพมีงานท�าในอนาคต และมุมมองการศึกษา
สมัยใหม่ของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ที่ใช้เทคโนโลยี 
นวัตกรรมต่างๆ รวมถึงการผลิตบุคลากรตรงตามความต้องการ 
ของภาคอุตสาหกรรม

กิจกรรม (CSR) นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค

การประชุมหารือกิจกรรม CSR นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค

กิจกรรม CSR ศึกษาดูงานสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) 


