
ปีที่ 20 ฉบับที่ 37 กรกฎาคม-กันยายน 2565

	 ส�ำนักงำนนิคมอุตสำหกรรมบ้ำนหว้ำ	 (ไฮเทค)	 ร่วมกับผู้พัฒนำนิคมอุตสำหกรรม 
โดย	บริษัท	 ไทยอินดัสเตรียล	 เอสเตท	จ�ำกัด ชมรมบริหารงานบุคคลไฮเทค บริษัท ศูนย์
เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จ�ากัด และผู้ประกอบการนิคมฯ ไฮเทค จัดกิจกรรมวิ่ง 
เพื่อการกุศลภายใต้โครงการ “วิง่ด้วยใจ ไปด้วยกนั สานสมัพันธ์ นคิมไฮเทค ครัง้ที ่3” 
เพื่อจัดหาทุนในการซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ มอบให้กับโรงพยาบาลบางปะอิน 
ในวันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2565 ณ ส�านักงานนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า ทั้งนี้ 
มีผู้บริจาคเงินเพื่อสมทบทุน จ�านวน 22 หน่วยงาน และผู้ร่วมสนับสนุนอาหาร 
เครื่องดื่ม จ�านวน 11 หน่วยงาน

 ได้รับเกียรติจาก ดร.เต็มจิต จันทคา ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดงาน โดยคุณสมนึก 
แสนสมบูรณ์สุข ผู้บริหารบริษัท ไทยอินดัสเตรียล เอสเตท จ�ากัด กล่าวต้อนรับ และคุณสมหวัง ถุงสุวรรณ ประธานคณะ
ท�างานปฏิรูปการศกึษาจงัหวดัพระนครศรอียธุยา กล่าวแสดงความยินดใีนความร่วมมอื ผู้ทรงคณุวฒิุองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั
สุราษฎร์ธานี และแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมงานในวันที่ 26 สิงหาคม 2565 ทั้งนี้มีโรงเรียนเข้าร่วม 13 โรงเรียน 
(จ�านวน 350 คน) และหน่วยงานร่วมจัดบูธ 14 หน่วยงาน (จ�านวน 280 คน) กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน 
ให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (โรงเรียนขยายโอกาส) ได้มีข้อมูลในการเตรียมวางแผนส�าหรับการศึกษาต่อ และประกอบ
อาชีพในอนาคตของตนเอง

วิ่งด้วยใจไปด้วยกัน	สำนสัมพันธ์ ไฮเทค	ครั้งที่	3

โครงกำรเปิดโลกอำชีพเยำวชนคนกรุงเก่ำ	ครั้งที่	4



สัมมนำพิเศษหลักสูตร	“เทคนิคกำรผลิตสื่อกำรสอน	LD	เชิงปฏิบัติ”	ครั้งที่	3

โครงกำรแนะแนวกำรศึกษำเพื่อมีงำนท�ำและคัดกรองอำชีพ	ครั้งที่	1

 บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จ�ากัด ได้จัดการสัมมนา “เทคนิคการผลิตสื่อการสอน LD เชิงปฏิบัติ ปีที่ 3” 
วันที่ 25 สิงหาคม 2565 ได้รับเกียรติจากคุณอ�าไพพิศ บุนนาค ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ�า จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน 
คุณณัฐพงศ์ บ�ารุง ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ�า จ.สุราษฎร์ธานี กล่าวถึงความส�าคัญของการผลิตสื่อการสอนนักเรียนที่บกพร่อง
ทางการเรียนรู้ (LD) และได้รับเกียรติจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นปีที่ 3 พร้อมทั้งวิทยากรผู้มีประสบการณ์ตรง 
คุณมณฑกานติ์ติ เพชรอักษร ศึกษานิเทศก์ ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 และ คุณนัฐฐาภรณ์ 
ตั้งค�า ศึกษานิเทศก์ ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 กิจกรรมการอบรมดังกล่าวมีคุณครูเข้าร่วมกว่า 60 คน 

 บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จ�ากัด จัดกิจกรรม 
“แนะแนวการศึกษาเพื่อมีงานท�าและคัดกรองอาชีพ ครั้งที่ 1”
จ�านวน 3 รุ่น วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2565 วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจการวางแผนศึกษาต่อ
และประกอบอาชีพในอนาคต ได้รับเกียรติจากคุณสมหวัง ถุงสุวรรณ 
ประธานคณะท�างานปฏริปูการศกึษา จ.พระนครศรอียธุยา บรรยายหวัข้อ 
“การวางแผนการศึกษาเพื่อมีงานท�าในอนาคต” และหน่วยงานต่างๆ 
ร่วมบรรยายและจัดบูธ ได้แก่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะ
บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
จ.พระนครศรอียธุยา ศนูย์การเรยีนปัญญาภิวฒัน์อยธุยา วิทยาลยัเทคนคิ
สระบุรี และบริษัท ไทยแอดวานซ์เซ็นเตอร์ จ�ากัด โดยมีนักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมจ�านวน 413 คน จาก 15 โรงเรียน



โครงกำรเยำวชนดนตรีไทยจิตอำสำ	(ปีที่	6)

เยี่ยมชมกิจกรรม	วิทยำลัยเทคโนโลยีชื่นชม	ไทย-เยอรมัน	สระบุรี
 บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จ�ากัด น�าคณะผู้บริหาร
วทิยาลยั เข้าเยีย่มชมกจิกรรมของวทิยาลยัเทคโนโลยชีืน่ชม ไทย-เยอรมนั 
จงัหวดัสระบรุ ีวนัที ่5 ตลุาคม 2565 โดยได้รบัเกยีรตจิาก ดร.มนูญ ชืน่ชม 
ประธานบรหิารวทิยาลยั ต้อนรบัคณะและให้ความรูด้้านเทคโนโลยีต่างๆ 
ซึ่งมีเทคโนโลยี นวัตกรรมให่มๆ ภาคอุตสาหกรรม ภาคการศึกษา 
รวมทั้งองค์ความรู้ใหม่ๆ ด้านยานยนต์ไฟฟ้า ต่างๆ นอกจากนี้ บริษัท 
ศนูย์เทคโนโลยไีฮเทคอยธุยา จ�ากดั ได้เรยีนเชญิวทิยาลัยเทคโนโลยีชืน่ชม 
ไทย-เยอรมนั มาร่วมจัดบธูกจิกรรมในงานวนัวิทยาศาสตร์ส�าหรบัเยาวชน 
ครั้งที่ 12 อีกด้วย

 บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จ�ากัด ร่วมกับ 
ส�านกังานนคิมอตุสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) และตลาดโก้งโค้ง
บ้านแสงโสมได้จดักจิกรรมการสบืสานดนตรไีทยในวิสาหกจิชมุชน
ตลาดโก้งโค้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกผังให้เยาวชนได้
อนุรักษ์และรักษาวัฒนธรรมไทย ซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์ประจ�า
ชาตแิละประเพณอีนัดงีาม โดยจดัแสดง ณ ตลาดโก้งโค้งบ้านแสง
โสม จ�านวน 5 รุ่น ดังนี้

รุ่นที่ 2 วันที่ 6 สิงหาคม 2565
โรงเรียนปราสาททองวิทยา

รุ่นที่ 4 วันที่ 3 กันยายน 2565 
โรงเรียนวัดท�าล�าไทยโปรดสัตว์

รุ่นที่ 1 วันที่ 23 กรกฎาคม 2565
โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ)

รุ่นที่ 3 วันที่ 20 สิงหาคม 2565 
โรงเรียนวัดโพธิ์



กิจกรรม	(CSR) นิคมอุตสำหกรรมไฮเทค

เยี่ยมชมกิจกรรม	สถำบันกำรจัดกำรปัญญำภิวัฒน์	วิทยำเขต	EEC	ชลบุรี

 บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จ�ากัด ได้เยี่ยมชมกิจกรรมสถาบันการจัดการ
ปัญญาภิวัฒน์ วิทยาเขต EEC จังหวัดชลบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565 ได้รับการ
ต้อนรับอย่างดียิ่งจากคณะผู้บริหาร นอกจากนี้ยังได้ร่วมหารือถึงความร่วมมือต่างๆ ทั้งภาค
อุตสาหกรรมและภาคการศึกษาระดับอาชีวศึกษา รวมทั้งโอกาสในการศึกษาต่อของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย เพื่อเข้าศึกษาต่อกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
ในสาขาต่างๆ ซ่ึงนอกจากการศึกษาในห้องเรียนแล้วทางสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
ยังมุ่งเม้นให้นักศึกษาได้ปฏิบัติการท�างานจริง และมีรายได้ในระหว่างการศึกษาอีกด้วย

 ส�านกังานนคิมอตุสาหกรรมบ้านหว้า 
ร่วมกบั บรษัิท ไทยอนิดสัเตรยีล เอสเตท 
จ�ากัด ผู้ประกอบการ ท้องถิ่นชุมชน และ
โรงเรียน ร่วมกันท�ากิจกรรมปลูกต้นไม้ 
เพิ่มพื้น ท่ี สี เขียวในนิคมอุตสาหกรรม 
บ้านหว้า(ไฮเทค) และปล่อยพันธุ์สัตว์น�้า
เพือ่ขยายพนัธุส์ตัว์น�า้ในแหล่งน�า้ธรรมชาติ 
ณ คลองบ้านเลน ในวันท่ี 8 กรกฎาคม 
2565

 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 ส�านักงานนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า ได้ด�าเนินการตามแผนปฏิบัติการด้าน CSR ปีงบประมาณ 
2565 เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนในโครงการ EIA Monitoring เพ่ือสร้างการมีส่วนรวมในการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ของนิคมฯ จึงได้จัดประชุมเพื่อให้คณะกรรมการฯ ได้รับทราบถึงมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม
ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของนิคมฯ บ้านหว้า พร้อมขอรับฟังข้อเสนอแนะและปรับปรุงด้านสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพต่อไป


