สรุปการดาเนินงาน
กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ ต่อเยาวชนและชุมชน
ประจาปี 2562
ของ บริษัท ไทยอินดัสเตรียล เอสเตท จากัด

ดาเนินการโดย
บริษัท ศูนย์ เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จากัด

คำนำ
บริ ษทั ไทยอิ นดัสเตรี ยล เอสเตท จำกัด (นิ คมอุ ตสำหกรรมไฮเทค) ได้มอบหมำยให้ บริ ษทั ศูนย์เทคโนโลยี
ไฮเทคอยุธยำ จำกัด ดำเนินกำรกิจกรรมสำธำรณะประโยชน์ (CSR) มำตั้งแต่ปี 2551 โดยมีควำมมุ่งหวังที่จะมีส่วนร่ วมกับ
ชุมชน สังคม เพื่อให้เกิดควำมรัก สำมัคคี ระหว่ำงกันในหมู่เหล่ำที่ตอ้ งเกี่ยวข้อง พึงพำกัน เช่น นิคมอุตสำหกรรม โรงงำน
อุตสำหกรรม โรงเรี ยน ชุมชน และอื่นๆ
กิจกรรมดังกล่ำวข้ำงต้นได้มุ่งเน้นที่เยำวชน เด็กนักเรี ยนระดับประถมศึกษำ เพรำะได้พิจำรณำเห็นว่ำกำรพัฒนำ
สนับสนุ นส่ ง เสริ ม เด็กเยำวชนในกำรปลู กฝั งองค์ควำมรู ้ ทักษะต่ำงๆ จะท ำให้เด็กเติ บโตเป็ นผูใ้ หญ่ที่มี คุณภำพของ
ประเทศ ดังนั้นจึงได้ริเริ่ มโครงกำร Hitech English Camp เป็ นครั้งแรกในปี 2551 เป็ นต้นมำ โดยเริ่ มต้นเพียง 4 โรงเรี ยน
ปัจจุบนั กิจกรรม Hitech English Camp ได้พฒั นำเติบโตก้ำวหน้ำ มีโรงเรี ยนเข้ำร่ วมในปี 2562 ถึง 23 โรงเรี ยน
นอกจำกจัดกิ จกรรมกับ เยำวชนหลำยกิ จกรรมแล้ว บริ ษ ทั ยัง ดำเนิ นกิ จกรรมกับนัก ศึ ก ษำระดับ อำชี วะและ
มหำวิทยำลัยอีกด้วย เพรำะนักศึกษำเหล่ำนี้ จะเป็ นกำลังสำคัญในกำรเข้ำสู่ ตลำดแรงงำนที่มีคุณภำพ กิจกรรมหลักอันหนึ่ ง
ได้แก่โครงกำรเตรี ยมควำมพร้อมนักศึกษำเข้ำสู่ ภำคอุตสำหกรรม
บริ ษทั ฯ มีกิจกรรมแก่ชุมชนโดยรอบนิคมอุตสำหกรรมที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำ ส่ งเสริ ม อำชีพต่ำงๆ ให้แก่ชุมชนทุก
ปี รวมถึงกำรฝึ กอำชี พให้กบั ผูส้ ู งอำยุเพื่อจะได้ใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ได้ทำกิจกรรมที่ตนรัก และสำมำรถประกอบ
อำชีพเป็ นธุ รกิจเล็กๆ ได้อีกด้วย
แนวคิดในกำรจัดกิจกรรมต่ ำงๆ
บริ ษทั ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยำ จำกัด ได้มีกิจกรรมต่ำงๆ ในหลำกหลำยมิติให้กบั ทุกระดับในสังคม ซึ่ งมี
แนวควำมคิ ดมำจำกกำรศึกษำเชิ งพื้นที่ Area-based Education หรื อ ABE ที่ มุ่งเน้นให้ควำมสำคัญกับท้องถิ่ นว่ำกำรจัด
กำรศึกษำและกำรพัฒนำกำรศึกษำควรมีส่วนร่ วมทุกภำคส่ วนของท้องถิ่นหรื อจังหวัด และจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับ
บริ บทของจังหวัด
ปั จจุบนั มีหลำยภำคส่ วนที่ยึดถื อกำรปฏิ รูปกำรศึกษำเชิ งพื้นที่ (ABE) เป็ นแนวปฏิบตั ิจนบรรลุผลสำเร็ จในกำร
ปฏิรูปกำรศึกษำ บริ ษทั ฯ เป็ นหน่วยงำนเล็กๆ ที่ดำเนินกำรตำมหลัก ABE ในควำมพอเพียงของบริ ษทั ที่จะดำเนินกำรได้
นอกจำกนี้ ยงั มีแนวควำมคิดจำกองค์กรอื่นๆ ที่เห็นปั ญหำของกำรศึกษำ เช่ น ควำมเลื่อมล้ ำ ควำมเสมอภำคของ
กำรศึกษำ กำรศึกษำเพื่อมีงำนทำ ซึ่ งบริ ษทั ได้นำมำปรับกิจกรรมโครงกำรต่ำงๆ ให้สอดคล้องกับสภำวกำรณ์เสมอ
สิ่ งดังกล่ ำวข้ำงต้นทำให้ทุกกิ จกรรมของบริ ษทั ได้รับกำรพัฒนำปรั บปรุ งทุ กปี เพื่อตอบโจทย์ของพื้นที่และมี
คุณประโยชน์ต่อสังคมอย่ำงแท้จริ ง
ควำมร่ วมมือกับองค์ กร/หน่ วยงำนต่ ำงๆ
บริ ษ ัท ศู น ย์เ ทคโนโลยี ไ ฮเทคอยุ ธ ยำ จำกัด มี ค วำมร่ ว มมื อ กับ หน่ ว ยงำนต่ ำ งๆ ในกำรจัด กิ จ กรรมให้ เ กิ ด
ประโยชน์อย่ำงสู งสุ ด โดยเฉพำะกับนัก เรี ยน เยำวชนของชำติ ซึ่ งทุ กหน่ วยงำนมี ควำมตั้งใจ มุ่งมัน่ ที่ จะสร้ ำงสรรค์
กิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคม

ซึ่งในปี 2562 มีหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำครัฐและเอกชนเข้ำร่ วมสนับสนุนกิจกรรม ได้แก่
1. องค์กำรบริ หำรส่ วนจังหวัดสุ รำษฎร์ ธำนี
2. สภำอุตสำหกรรมจังหวัดพระนครศรี อยุธยำ
3. คณะทำงำนปฏิรูปกำรศึกษำพระนครศรี อยุธยำ
4. องค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลบ้ำนโพ
5. องค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลบ้ำนหว้ำ
6. คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุ วรรณภูมิ
7. คณะบริ หำรธุ รกิจและเทคโนโลยีสำระสนเทศ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุ วรรณภูมิ
8. คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยรำชภัฎพระนครศรี อยุธยำ
9. วิทยำลัยเทคนิคสระบุรี
10. วิทยำลัยสำรพัดช่ำงสระบุรี
11. วิทยำลัยสำรพัดช่ำงพระนครศรี อยุธยำ
12. วิทยำลัยเทคโนโลยีอยุธยำ
13. วิทยำลัยกำรอำชีพโพธิ์ ทอง
14. โรงเรี ยนสระบุรีวทิ ยำคม
15. โรงเรี ยนวัดสุ คนั ธำรำม(สุ คนั ธวิทยำคำร)
16. โรงเรี ยนวัดโพธิ์
17. สำนักงำนนิคมอุตสำหกรรมบ้ำนหว้ำ(ไฮเทค)
18. สถำบันไฟฟ้ ำและอิเล็กทรอนิกส์
19. สถำบันไทย-เยอรมัน
20. สถำบันพัฒนำฝี มือแรงงำน 15 พระนครศรี อยุธยำ
21. ศูนย์วทิ ยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำพระนครศรี อยุธยำ
22. ศูนย์กำรเรี ยนรู ้เครื่ องบินเล็กและเครื่ องร่ อน
23. ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและศึกษำตำมอัธยำศัยอำเภอบำงปะอิน
24. บริ ษทั เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด
25. บริ ษทั กัลฟ์ บีพี จำกัด และ บริ ษทั กัลฟ์ บีแอล จำกัด
26. โฮมสเตย์ไทรน้อย อ.บำงบำล
27. บริ ษทั เจ แอนด์ ดี อยุธยำ ทรำเวล จำกัด
28. บริ ษทั ไทยนิปปอน ฟู้ ดส์ จำกัด
29. บริ ษทั โปรไวด์ เทคนิคคอล เซอร์ วสิ เซส จำกัด
30. บริ ษทั ไทยแอดวำนซ์ เซ็นเตอร์ จำกัด
31. ตลำดโก้งโค้ง บ้ำนแสงโสม อ.บำงปะอิน
บริ ษทั ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยำ จำกัด ขอขอบคุณทุกหน่วยงำนทุกองค์กรที่ร่วมมืออย่ำงแข็งขันเพื่อส่ งเสริ ม
ภำคกำรศึกษำร่ วมกัน ซึ่ งบำงหน่วยงำนมีควำมร่ วมมือกับบริ ษทั มำกว่ำ 10 ปี ขอขอบคุณมำ ณ โอกำสนี้

ในปี 2562 ได้ดำเนินกิจกรรมสำธำรณะประโยชน์ต่อเยำวชนและชุมชน ดังต่อไปนี้
1. โครงกำรฝึ กอำชี พสำหรับชุ มชนรอบนิคมอุตสำหกรรมไฮเทค ( หลักสู ตรก๋ วยเตี๋ยวหมูต๋ ุนสู ตรโบรำณ)
1.1 รุ่ นที่ 1 จัดกิจกรรมอังคำรที่ 29 มีนำคม 2562

ชุมชนรอบนิคมไฮเทค จำนวน 51 คน

2. โครงกำรฝึ กอำชี พสำหรับชุ มชนรอบนิคมอุตสำหกรรมไฮเทค (หลักสู ตรข้ ำวมันไก่ อำหำรจำนเดียวยอดนิยม)
2.1 รุ่ นที่ 2 จัดกิจกรรมวันอังคำรที่ 11 มิถุนำยน 2562

ชุมชนรอบนิคมไฮเทค จำนวน 61 คน

3. โครงกำรฝึ กอำชี พสำหรับชุ มชนรอบนิคมอุตสำหกรรมไฮเทค (หลักสู ตรขนมไทยสร้ ำงอำชีพ)
3.1 รุ่ นที่ 3 จัดกิจกรรมวันที่ 11, 12, 19 กรกฎำคม 2562

ชุมชนรอบนิคมไฮเทค จำนวน 20 คน

4. โครงกำรฝึ กอำชี พสำหรับชุ มชนรอบนิคมอุตสำหกรรมไฮเทค (หลักสู ตรนำ้ พริ กปลำทับทิมฟูสมุนไพร)
4.1 รุ่ นที่ 4 จัดกิจกรรมวันเสำร์ ที่ 26 ตุลำคม 2562

ชุมชนรอบนิคมไฮเทค จำนวน 39 คน

รวม 4 รุ่ น จำนวน 171 คน
5. โครงกำรสื บสำนเยำวชนดนตรีไทยในวิสำหกิจชุ มชนตลำดโก้ งโค้ ง
5.1 รุ่ นที่ 1 จัดกิจกรรมวันเสำร์ ที่ 29 มิถุนำยน 2562 โรงเรี ยนวัดโพธิ์

จำนวน 12 คน

5.2 รุ่ นที่ 2 จัดกิจกรรมวันเสำร์ ที่ 13 กรกฎำคม 2562 โรงเรี ยนวัดบ้ำนหว้ำ(ชมพูวิทยำ) จำนวน 22 คน
5.3 รุ่ นที่ 3 จัดกิจกรรมวันเสำร์ ที่ 27 กรกำคม 2562 โรงเรี ยนรำษฎร์ นิรมิตร

จำนวน 16 คน

5.4 รุ่ นที่ 4 จัดกิจกรรมวันเสำร์ ที่ 24 สิ งหำคม 2562 โรงเรี ยนเจ้ำฟ้ ำสร้ำง

จำนวน 18 คน

5.5 รุ่ นที่ 5 จัดกิจกรรมวันเสำร์ ที่ 7 กันยำยน 2562 โรงเรี ยนวัดโพธิ์ แตงใต้(ปั ญญำนุวตั รวิทยำ) จำนวน 12 คน
5.6 รุ่ นที่ 6 จัดกิจกรรมวันเสำร์ ที่ 21 กันยำยน 2562 โรงเรี ยนวัดทำเลไทยโปรดสัตว์ จำนวน 11 คน
5.7 รุ่ นที่ 7 จัดกิจกรรมวันเสำร์ ที่ 5 ตุลำคม 2562

โรงเรี ยนรำษฎร์บำรุ ง

จำนวน 10 คน

5.8 รุ่ นที่ 8 จัดกิจกรรมวันเสำร์ ที่ 2 พฤศจิกำยน 2562 โรงเรี ยนวัดสำมกอ(วงศ์ประชำรัฐ)จำนวน 10 คน
รวม 4 รุ่ น จำนวน 111 คน
6. โครงกำร Hi-Tech English Camps
6.1 รุ่ นที่ 1 เรี ยนวันพุธที่ 5, 12, 19 มิถุนำยน 2562 โรงเรี ยนที่เข้ำร่ วมโครงกำร
1. โรงเรี ยนวังน้อยวิทยำภูมิ

จำนวน

49

คน

2. โรงเรี ยนสุ วพรรณสนิทวงศ์พิทยำ

จำนวน

50

คน

3. โรงเรี ยนวัดสุ คนั ธำรำม

จำนวน

33

คน

4. โรงเรี ยนวัดสำมกอ(วงศ์ประชำรัฐ)

จำนวน

45

คน

5. โรงเรี ยนวัดสว่ำงอำรมณ์

จำนวน

30

คน

รวมทั้งหมด 207

คน

6.2 รุ่ นที่ 2 เรี ยนวันพุธที่ 3,10,24 กรกฎำคม 2562 โรงเรี ยนที่เข้ำร่ วมโครงกำร
1. โรงเรี ยนวัดทำใหม่

จำนวน

33

คน

2. โรงเรี ยนวัดบ้ำนหีบ

จำนวน

30

คน

3. โรงเรี ยนรำษฎร์บำรุ ง

จำนวน

31

คน

4. โรงเรี ยนรำษฎร์ นิรมิตร

จำนวน

41

คน

5. โรงเรี ยนวัดโพธิ์ แตงใต้(ปั ญญำนุวตั รวิทยำ)

จำนวน

34

คน

รวมทั้งหมด 169

คน

6.3 รุ่ นที่ 3 เรี ยนวันพุธที่ 14,21,28 สิ งหำคม 2562 โรงเรี ยนที่เข้ำร่ วมโครงกำร
1. โรงเรี ยนวัดสุ ทธิรุจิรำรำม

จำนวน

60

คน

2. โรงเรี ยนวัดโพธิ์

จำนวน

35

คน

3. โรงเรี ยนวัดบ้ำนหว้ำ

จำนวน

30

คน

4. โรงเรี ยนวัดสำมเรื อน

จำนวน

21

คน

5. โรงเรี ยนวัดทำเลไทยโปรดสัตว์

จำนวน

40

คน

6. โรงเรี ยนวัดขนอนบ้ำนกรด

จำนวน

28

คน

รวมทั้งหมด 214

คน

6.4 รุ่ นที่ 4 เรี ยนวันพุธที่ ที่ 4,11,18 กันยำยน 2562 โรงเรี ยนที่เข้ำร่ วมโครงกำร
1. โรงเรี ยนวัดลำดระโหง

จำนวน

30

คน

2. โรงเรี ยนวัดชุมพลนิกำยำรำม

จำนวน

41

คน

3. โรงเรี ยนชุมชนวัดกำแพง

จำนวน

37

คน

4. โรงเรี ยนปรำสำททองวิทยำ

จำนวน

30

คน

5. โรงเรี ยนเจ้ำฟ้ ำสร้ำง

จำนวน

40

คน

6. โรงเรี ยนบ้ำนบำงกระสั้น(โรงงำนกระดำษอุปถัมภ์)

จำนวน

35

คน

รวมทั้งหมด 213

คน

รวม 4 รุ่ น จำนวน 803 คน
7. โครงกำรสั มมนำพิเศษ แก่ ครู อำจำรย์
7.1 จัดกิจกรรมวันอังคำรที่ 6 สิ งหำคม 2562 หลักสู ตเทคนิคกำรผลิตสื่ อกำรสอน LD เชิงปฏิบตั ิ จำนวน 42 คน

8. โครงกำรเปิ ดโลกอำชี พเยำวชนคนกรุ งเก่ ำ
8.1 จัดกิจกรรมวันพุธที่ 7 สิ งหำคม 2562 โรงเรี ยนที่เข้ำร่ วมกิจกรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น
1. โรงเรี ยนวัดสุ คนั ธำรำม

จำนวน

66

คน

2. โรงเรี ยนวังน้อยวิทยำภูมิ

จำนวน

50

คน

3. โรงเรี ยนวัดศิวำรำม

จำนวน

30

คน

4. โรงเรี ยนวัดสว่ำงอำรมณ์

จำนวน

35

คน

5. โรงเรี ยนจรู ญกิมลี้กิจจำทรอนุสรณ์

จำนวน

30

คน

6. โรงเรี ยนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑”

จำนวน

30

คน

241

คน

รวมทั้งหมด
9. โครงกำรโรงเรียนผู้ปกครอง ไฮเทค 4.0
9.1 รุ่ นที่ 1 จัดกิจกรรมวันพุธที่ 18 กันยำยน 2562

ผูเ้ ข้ำร่ วมโครงกำร

1. ผูป้ กครองนักเรี ยนโรงเรี ยนวัดทำใหม่

จำนวน

55

คน

120

คน

9.2 รุ่ นที่ 2 จัดกิจกรรมวันเสำร์ที่ 2 พฤศจิกำยน 2562 ผูเ้ ข้ำร่ วมโครงกำร
1. ผูป้ กครองนักเรี ยนโรงเรี ยนวัดโพธิ์
รวม 2 รุ่ น จำนวน

175

จำนวน

คน

10. โครงกำรศิลปะสำหรับเยำวชน(Art Club)
10.1 จัดกิจกรรมวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกำยน 2562 นักเรี ยนเข้ำร่ วม จำนวน 36 คน
11. โครงกำรตำมรอยเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อ
11.1 จัดกิจกรรมวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกำยน 2562

ผูเ้ ข้ำร่ วมโครงกำร

1. โรงเรี ยนวัดสุ คนั ธำรำม

จำนวน 10 คน

2. โรงเรี ยนปรำสำททองวิทยำ

จำนวน 10 คน

3. โรงเรี ยนวัดขนอนบ้ำนกรด

จำนวน 10 คน

4. โรงเรี ยนวัดบ้ำนหีบ

จำนวน 10 คน

5. โรงเรี ยนวัดทำเลไทยโปรดสัตว์

จำนวน 10 คน

6. โรงเรี ยนรำษฎร์ นิรมิตร

จำนวน 10 คน

7. โรงเรี ยนวัดสุ ทธิรุจิรำรำม

จำนวน 5 คน

8. โรงเรี ยนชุมชนวัดกำแพง

จำนวน 17 คน

9. โรงเรี ยนวัดโพธิ์

จำนวน 10 คน

10. โรงเรี ยนวัดสำมกอ(วงศ์ประชำรัฐ)

จำนวน 10 คน

11. โรงเรี ยนรำษฎร์บำรุ ง

จำนวน 10 คน

12. โรงเรี ยนวัดลำดระโหง

จำนวน 10 คน

13. โรงเรี ยนวัดบ้ำนหว้ำ

จำนวน 10 คน

14. โรงเรี ยนวัดสำมเรื อน

จำนวน 10 คน

15. โรงเรี ยนเจ้ำฟ้ ำสร้ำง

จำนวน 10 คน

16. โรงเรี ยนวัดโพธิ์ แตงใต้(ปั ญญำนุวตั รวิทยำ)

จำนวน 10 คน

17. โรงเรี ยนวัดชุมพลนิกำยำรำม

จำนวน 10 คน

18. โรงเรี ยนบ้ำนบำงกระสั้น(โรงงำนกระดำษอุปถัมภ์)

จำนวน 10 คน

19. โรงเรี ยนวัดศิวำรำม

จำนวน 10 คน
รวมทั้งหมด

192 คน

12. โครงกำรวันวิทยำศำสตร์ สำหรับเยำวชน ครั้งที่ 10
12.1 จัดกิจกรรมวันศุกร์ ที่ 13 ธันวำคม 2562
1. โรงเรี ยนวัดสุ คนั ธำรำม

จำนวน

40

คน

2. โรงเรี ยนวัดขนอนบ้ำนกรด

จำนวน

25

คน

3. โรงเรี ยนวัดทำเลไทโปรดสัตว์

จำนวน

25

คน

4. โรงเรี ยนวัดสุ ทธิรุจิรำรำม

จำนวน

42

คน

5. โรงเรี ยนวัดโพธิ์

จำนวน

38

คน

6. โรงเรี ยนรำษฎร์บำรุ ง

จำนวน

25

คน

7. โรงเรี ยนวัดบ้ำนหว้ำ

จำนวน

45

คน

8. โรงเรี ยนรำษฎร์ นิรมิตร

จำนวน

46

คน

9. โรงเรี ยนวังน้อยวิทยำภูมิ

จำนวน

20

คน

10. โรงเรี ยนวัดสำมเรื อน

จำนวน

21

คน

11. โรงเรี ยนวัดทำใหม่

จำนวน

25

คน

12. โรงเรี ยนวัดสว่ำงอำรมณ์

จำนวน

22

คน

13. โรงเรี ยนวัดลำดระโหง

จำนวน

25

คน

14. โรงเรี ยนวัดชุมพลนิกำยำรำม

จำนวน

25

คน

15. โรงเรี ยนวัดบ้ำนหีบ

จำนวน

10

คน

16. โรงเรี ยนปรำสำททองวิทยำ

จำนวน

44

คน

17. โรงเรี ยนเจ้ำฟ้ ำสร้ำง

จำนวน

50

คน

18. โรงเรี ยนวัดสำมกอ(วงศ์ประชำรัฐ)

จำนวน

26

คน

19. โรงเรี ยนชุมชนวัดกำแพง

จำนวน

23

คน

20. โรงเรี ยนวัดโพธิ์ แตงใต้(ปั ญญำนุวตั รวิทยำ)

จำนวน

28

คน

21. โรงเรี ยนบ้ำนบำงกระสั้น(โรงงำนกระดำษอุปถัมภ์)

จำนวน

30

คน

22. โรงเรี ยนวัดศิวำรำม

จำนวน

10

คน

23. โรงเรี ยนวัดบ้ำนช้ำง

จำนวน

25

คน

670

คน

รวมทั้งหมด
13. โครงกำรมอบทุนกำรศึกษำ นิคมอุตสำหกรรมไฮเทค (ขำดแคลนทุนทรัพย์)

13.1 จัดกิจกรรมวันศุกร์ ที่ 13 ธันวำคม 2562 จำนวน 60 ทุน ทุนละ 2,000 บำท
โรงเรี ยนที่ได้รับทุน
1. โรงเรี ยนวัดสุ คนั ธำรำม

จำนวน

5

คน

2. โรงเรี ยนวัดขนอนบ้ำนกรด

จำนวน

5

คน

3. โรงเรี ยนวัดทำเลไทโปรดสัตว์

จำนวน

5

คน

4. โรงเรี ยนวัดสุ ทธิรุจิรำรำม

จำนวน

5

คน

5. โรงเรี ยนวัดโพธิ์

จำนวน

5

คน

6. โรงเรี ยนรำษฎร์บำรุ ง

จำนวน

5

คน

7. โรงเรี ยนวัดบ้ำนหว้ำ

จำนวน

6

คน

8. โรงเรี ยนรำษฎร์ นิรมิตร

จำนวน

5

คน

9. โรงเรี ยนวัดสำมเรื อน

จำนวน

1

คน

10. โรงเรี ยนวัดทำใหม่

จำนวน

1

คน

11. โรงเรี ยนวัดชุมพลนิกำยำรำม

จำนวน

5

คน

12. โรงเรี ยนปรำสำททองวิทยำ

จำนวน

5

คน

13. โรงเรี ยนเจ้ำฟ้ ำสร้ำง

จำนวน

5

คน

14. โรงเรี ยนชุมชนวัดกำแพง

จำนวน

2

คน

60

คน

รวมทั้งหมด

14. โครงกำรให้ ควำมรู้ แก่ นักศึกษำช่ ำงอุตสำหกรรม วิทยำลัยเทคนิค
14.1 รุ่ นที่ 1 จัดกิจกรรมวันพุธที่ 20 กุมภำพันธ์ 2562
หัวข้อ “สถำนกำรณ์อุตสำหกรรม 4.0 ของไทย และกำรเตรี ยมพร้อมของนักศึกษำอำชีวะ”
ผูเ้ ข้ำร่ วมโครงกำร
1. นักศึกษำวิทยำลัยกำรอำชีพโพธิ์ ทอง

จำนวน

130

คน

จำนวน

70

คน

14.2 รุ่ นที่ 2 จัดกิจกรรมวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภำคม 2562
หัวข้อ “แมคคำทรอนิกส์กบั อนำคตนักศึกษำอำชีวะที่สดใส”
ผูเ้ ข้ำร่ วมโครงกำร
1. นักศึกษำวิทยำลัยเทคนิคลพบุรี
14.3 รุ่ นที่ 3 จัดกิจกรรมวันที่ 18-19 พฤศจิกำยน 2562
หัวข้อ “กำรพัฒนำศักยภำพทักษะด้ำนระบบอัตโนมัติเพื่อกำรทำงำนในโรงงำนอุตสำหกรรม ยุค 4.0”
ผูเ้ ข้ำร่ วมโครงกำร
1. นักศึกษำวิทยำลัยเทคโนโลยีอยุธยำ

จำนวน

20

คน

14.4 รุ่ นที่ 4 จัดกิจกรรมวันที่ 11-12 ธันวำคม 2562
หัวข้อ “กำรพัฒนำศักยภำพทักษะด้ำนระบบอัตโนมัติเพื่อกำรทำงำนในโรงงำนอุตสำหกรรม ยุค 4.0”
ผูเ้ ข้ำร่ วมโครงกำร
1. นักศึกษำวิทยำลัยกำรอำชีพโพธิ์ ทอง

จำนวน

20

คน

รวม 4 รุ่ น จำนวน 240 คน
15. กิจกรรมเสวนำยำมบ่ ำย “จิตอำสำร่ วม ปี 2563”
15.1 จัดกิจกรรมวันพุธที่ 27 พฤศจิกำยน 2562 ผูเ้ ข้ำร่ วมกิจกรรม จำนวน 50 คน
16. โครงกำรรวมพลังจิตอำสำพัฒนำวัด ทำดีด้วยใจ
16.1 จัดกิจกรรมวันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวำคม 2562 ผูเ้ ข้ำร่ วมกิจกรรม จำนวน 74 คน
สรุ ปในปี 2562 มีกิจกรรมโครงกำรต่ำงๆ เพิ่มมำกขึ้นและมีนกั เรี ยนโรงเรี ยนต่ำงๆ เข้ำร่ วมกิจกรรมรวมทั้ง
ชุ มชนทั้งสิ้ น 2,865 คน กิ จกรรมต่ำงๆ ที่ดำเนิ นกำรมำนั้น บริ ษทั ไทยอิ นดัสเตรี ยล เอสเตท จำกัด มิได้มุ่งหวัง
ผลประโยชน์ใดๆ แต่ตอ้ งกำรให้เยำวชนมีควำมรู ้ ต่ำงๆ ที่หลำกหลำยเพื่อเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่ที่มีคุณค่ำต่อสังคมและ
ประเทศชำติในที่สุด

สารบัญ
สารบัญ

หน้ า

สรุ ปการดาเนินงานกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ต่อเยาวชน
ประจาปี 2562 ของ บริ ษทั ไทยอินดัสเตรี ยล เอสเตท จากัด
โครงการ ฝึ กอาชีพสาหรับเยาวชนและชุมชนอย่างยัง่ ยืน

1

หลักสู ตรก๋ วยเตี๋ยวหมูต๋ ุนสู ตรโบราณ

2

หลักสู ตรข้าวมันไก่ อาหารจานเดียวยอดนิยม

3

หลักสู ตรขนมไทยร้างอาชีพ

4

หลักสู ตรน้ าพริ กปลาทับทิมฟูสมุนไพร

5

โครงการ เยาวชนดนตรี ไทยจิตอาสา ณ ตลาดโก้งโค้ง รุ่ น 1-8

6-8

โครงการ HI-TECH ENGLISH CAMPS และ STEM เชิงประดิษฐ์

9-10

โครงการ HI-TECH ENGLISH CAMPS และ STEM เชิงประดิษฐ์ รุ่ นที่ 1

11

โครงการ HI-TECH ENGLISH CAMPS และ STEM เชิงประดิษฐ์ รุ่ นที่ 2

12

โครงการ HI-TECH ENGLISH CAMPS และ STEM เชิงประดิษฐ์ รุ่ นที่ 3

13

โครงการ HI-TECH ENGLISH CAMPS และ STEM เชิงประดิษฐ์ รุ่ นที่ 4

14

โครงการ สัมมนาพิเศษแก่ครู อาจารย์

15-16

โครงการ เปิ ดโลกอาชีพเยาวชนคนกรุ งเก่า ครั้งที่ 2

17-18

โครงการ โรงเรี ยนผูป้ กครอง

19-20

โครงการ ศิลปะสาหรับเยาวชน (Art Club)

21-22

โครงการ ตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อ

23-25

โครงการ วันวิทยาศาสตร์ สาหรับเยาวชนครั้งที่ 10 และมอบทุนการศึกษา นิคมไฮเทค

26-30

โครงการ ให้ความรู ้แก่นกั ศึกษาช่างอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิค

31-32

โครงการ เสวนายามบ่าย “จิตอาสาร่ วม ปี 2563”

33

โครงการ รวมพลังจิตอาสาพัฒนาวัด ทาดีดว้ ยใจ

34-35

สรุปการดาเนินงาน
กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ ต่อเยาวชน ประจาปี 2562
ของ บริษทั ไทยอินดัสเตรียล เอสเตท จากัด
โครงการฝึ กอาชีพสาหรับชุมชนอย่างยัง่ ยืนรอบนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค
ณ ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา
บริ ษทั ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จากัด ได้จดั ทาโครงการฝึ กอาชีพสาหรับชุมชน ซึ่ งเป็ นกิจกรรมที่
มีคุณประโยชน์ต่อสังคมและชุ มชน มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ผเู้ ข้าฝึ กอาชีพมีความรู ้ทวั่ ไปในการเลือกใช้วตั ถุดิบ
วัสดุ อุปกรณ์ อีกทั้งเป็ นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สามารถหารายได้เสริ มได้ ซึ่ งผูเ้ ข้าฝึ กอาชีพสามารถ
นาความรู้ไปประยุกต์ใช้และต่อยอดเป็ นกิจการ หรื อธุ รกิจได้ในอนาคต
รุ่ นที่ 1 หลักสู ตรก๋ วยเตี๋ยวหมูต๋ ุนสู ตรโบราณ จัดกิจกรรมวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2562
1. ชุมชนรอบนิคมไฮเทค

จานวน

51

คน

รุ่ นที่ 2 หลักสู ตรข้าวมันไก่ อาหารจานเดียวยอดนิยม จัดกิจกรรมวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562
1. ชุมชนรอบนิคมไฮเทค

จานวน

61

คน

รุ่ นที่ 3 หลักสู ตรขนมไทยสร้างอาชีพ จัดกิจกรรมวันที่ 11, 12, 19 กรกฎาคม 2562
1. ชุมชนรอบนิคมไฮเทค

จานวน

20

คน

รุ่ นที่ 4 หลักสู ตรน้ าพริ กปลาทับทิมฟูสมุนไพร จัดกิจกรรมวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562
1. ชุมชนรอบนิคมไฮเทค

หมายเหตุ

จานวน

39

คน

รวมจานวน 171 คน

1

โครงการฝึกอาชีพสาหรับชุมชนอย่างยัง่ ยืน รุน่ ที่ 1
หลักสูตรก๋วยเตีย๋ วหมูตนุ๋ สูตรโบราณ

2

โครงการฝึกอาชีพสาหรับชุมชนอย่างยัง่ ยืน รุน่ ที่ 2
หลักสูตรข้าวมันไก่ อาหารจานเดียวยอดนิยม

ได้รับเกียรติจาก คุณประยุทธ นิลวงศ์ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เป็นประธานกล่าวเปิดงาน
3

โครงการฝึกอาชีพสาหรับชุมชนอย่างยัง่ ยืน รุน่ ที่ 3 (ผู้สงู อายุ)
หลักสูตรขนมไทยสร้างอาชีพ

4

โครงการฝึกอาชีพสาหรับชุมชนอย่างยัง่ ยืน รุน่ ที่ 4
หลักสูตรนาพริกปลาทับทิมฟูสมุนไพร

5

โครงการเยาวชนดนตรี ไทยจิตอาสา ณ ตลาดโก้งโค้ง
ณ วิสาหกิจชุมชนตลาดโก้งโค้ง
บริ ษทั ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จากัด ได้จดั ทาโครงการเยาวชนดนตรี ไทยจิตอาสา ณ ตลาด
โก้งโค้งขึ้น โดยมีวตั ถุประสงค์ปลูกฝังให้เยาวชนได้อนุ รักษ์รักษาดนตรี ไทยซึ่ งถือว่าเป็ นเอกลักษณ์ ประจา
ชาติ การให้โอกาสนักเรี ยนได้แสดงในที่ต่างๆ จะเป็ นประโยชน์ต่อนักเรี ยน ในการฝึ กฝนปฏิบตั ิ และเป็ นจิต
อาสารวมถึงความกล้าแสดงออกของเยาวชนและสื บสานวัฒนธรรมประเพณี อนั ดีงามอีกด้วย
รุ่ นที่ 1

จัดกิจกรรมวันเสาร์ ที่ 29 มิถุนายน 2562

1. โรงเรี ยนวัดโพธิ์
รุ่ นที่ 2

16

คน

จานวน

18

คน

จานวน

12

คน

จานวน

11

คน

จานวน

10

คน

จานวน

10

คน

จัดกิจกรรมวันเสาร์ ที่ 2 พฤศจิกายน 2562

1. โรงเรี ยนวัดสามกอ(วงศ์ประชารัฐ)
หมายเหตุ

จานวน

จัดกิจกรรมวันเสาร์ ที่ 5 ตุลาคม 2562

1. โรงเรี ยนราษฎร์บารุ ง
รุ่ นที่ 8

คน

จัดกิจกรรมวันเสาร์ ที่ 21 กันยายน 2562

1. โรงเรี ยนวัดทาเลไทยโปรดสัตว์
รุ่ นที่ 7

22

จัดกิจกรรมวันเสาร์ ที่ 7 กันยายน 2562

1. โรงเรี ยนวัดโพธิ์ แตงใต้(ปั ญญานุวตั รวิทยา)
รุ่ นที่ 6

จานวน

จัดกิจกรรมวันเสาร์ ที่ 24 สิ งหาคม 2562

1. โรงเรี ยนเจ้าฟ้ าสร้าง
รุ่ นที่ 5

คน

จัดกิจกรรมวันเสาร์ ที่ 27 กรกาคม 2562

1. โรงเรี ยนราษฎร์ นิรมิตร
รุ่ นที่ 4

12

จัดกิจกรรมวันเสาร์ ที่ 13 กรกฎาคม 2562

1. โรงเรี ยนวัดบ้านหว้า(ชมพูวิทยา)
รุ่ นที่ 3

จานวน

รวมจานวน 111 คน

6

โครงการเยาวชนดนตรีไทยจิตอาสา ณ ตลาดโก้งโค้ง

การแสดงจากนักเรียน โรงเรียนวัดโพธิ์

การแสดงจากนักเรียน โรงเรียนวัดบ้านหว้า

การแสดงจากนักเรียน โรงเรียนเจ้าฟ้าสร้าง

การแสดงจากนักเรียน โรงเรียนราษฎร์นริ มิตร
7

โครงการเยาวชนดนตรีไทยจิตอาสา ณ ตลาดโก้งโค้ง

การแสดงจากนักเรียน โรงเรียนวัดโพธิแ์ ตงใต้(ปัญญานุวตั รวิทยา)

การแสดงจากนักเรียน โรงเรียนวัดทาเลไทยโปรดสัตว์

การแสดงจากนักเรียน โรงเรียนราษฎร์บารุง
การแสดงจากนักเรียน โรงเรียนวัดสามกอ(วงศ์ประชารัฐ)
8

โครงการ Hi-Tech English Camps และ STEM เชิงประดิษฐ์
ได้ดาเนินการฝึ กอบรมไป 4 รุ่ น
โครงการ HI-TECH ENGHLISH CAMPS ได้ดาเนิ นการมา 11 ปี ติดต่อกันและปี นี้ จดั ขึ้นเป็ นปี ที่ 12
ซึ่ งได้รับการยอมรั บว่าเป็ นประโยชน์ต่อนักเรี ยนระดับประถมศึกษาอย่างแท้จริ งเพราะเป็ นการเรี ยนรู ้ นอก
ห้องเรี ยนที่ส่งผลต่อการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนอย่างดี นักเรี ยนจากหลายโรงเรี ยนได้รู้จกั สามัคคีกนั ได้ร่วมเรี ยนรู ้
ภาษาอังกฤษร่ วมกันซึ่ งภาษาอังกฤษนั้นสอดคล้องกับนโยบายหลักของรัฐบาล
นอกจากนี้ ปั จจุบนั การปฏิรูปการศึกษาได้มุ่งเน้นให้เด็กนักเรี ยนประถมศึกษาได้เรี ยนรู ้ทกั ษะพื้นฐาน
ในการประกอบอาชี พเพื่อให้เล็งเห็ นคุ ณค่าความสาคัญในการทางาน รักการทางาน และมีเจตคติที่ดีต่อการ
ท างาน ซึ่ งสิ่ ง ทั้ง หลายเหล่ า นี้ จะบรรจุ อ ยู่ใ นโครงการ HI-TECH ENGHLISH CAMPS และ STEM เชิ ง
ประดิษฐ์ ในเวลา 18 ชัว่ โมง ระยะเวลา 3 วัน โดยทีมอาจารย์ผมู ้ ีประสบการณ์โดยตรง
รุ่ นที่ 1 เรี ยนวันพุธที่ 5, 12, 19 มิถุนายน 2562

โรงเรี ยนที่เข้าร่ วมโครงการ

1. โรงเรี ยนวังน้อยวิทยาภูมิ

จานวน

49

คน

2. โรงเรี ยนสุ วพรรณสนิทวงศ์พิทยา

จานวน

50

คน

3. โรงเรี ยนวัดสุ คนั ธาราม

จานวน

33

คน

4. โรงเรี ยนวัดสามกอ(วงศ์ประชารัฐ)

จานวน

45

คน

5. โรงเรี ยนวัดสว่างอารมณ์

จานวน

30

คน

รุ่ นที่ 2 เรี ยนวันพุธที่ 3,10,24 กรกฎาคม 2562

โรงเรี ยนที่เข้าร่ วมโครงการ

1. โรงเรี ยนวัดทาใหม่

จานวน

33

คน

2. โรงเรี ยนวัดบ้านหีบ

จานวน

30

คน

3. โรงเรี ยนราษฎร์บารุ ง

จานวน

31

คน

4. โรงเรี ยนราษฎร์ นิรมิตร

จานวน

41

คน

5. โรงเรี ยนวัดโพธิ์ แตงใต้(ปั ญญานุวตั รวิทยา)

จานวน

34

คน

รุ่ นที่ 3 เรี ยนวันพุธที่ 14,21,28 สิ งหาคม 2562

โรงเรี ยนที่เข้าร่ วมโครงการ

1. โรงเรี ยนวัดสุ ทธิรุจิราราม

จานวน

60

คน

2. โรงเรี ยนวัดโพธิ์

จานวน

35

คน

3. โรงเรี ยนวัดบ้านหว้า

จานวน

30

คน

4. โรงเรี ยนวัดสามเรื อน

จานวน

21

คน

5. โรงเรี ยนวัดทาเลไทยโปรดสัตว์

จานวน

40

คน

6. โรงเรี ยนวัดขนอนบ้านกรด

จานวน

28

คน
9

รุ่ นที่ 4 เรี ยนวันพุธที่ 4,11,18 กันยายน 2562

โรงเรี ยนที่เข้าร่ วมโครงการ

1. โรงเรี ยนวัดลาดระโหง

จานวน

30

คน

2. โรงเรี ยนวัดชุมพลนิกายาราม

จานวน

41

คน

3. โรงเรี ยนชุมชนวัดกาแพง

จานวน

37

คน

4. โรงเรี ยนปราสาททองวิทยา

จานวน

30

คน

5. โรงเรี ยนเจ้าฟ้ าสร้าง

จานวน

40

คน

6. โรงเรี ยนบ้านบางกระสั้น(โรงงานกระดาษอุปถัมภ์)

จานวน

35

คน

หมายเหตุ

รวมจานวนทั้งสิ้ น 803 คน

กาหนดการตารางกิจกรรมภาษาอังกฤษ Hi-Tech English Camps (ปี ที่ 12)
วันที่ 1
09.00 – 12.00 น. กิจกรรมเตรี ยมความพร้อมก่อนเข้าสู่ Hi-Tech English Camps, กิจกรรมกลุ่ม
สัมพันธ์ละลายพฤติกรรม
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 น. กิจกรรมภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาศักยภาพ

วันที่ 2
09.00 – 10.30 น. กิจกรรมภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาศักยภาพ
10.30 – 12.00 น. กิจกรรม STEM เชิงประดิษฐ์ ภาคทฤษฎี โดย ศูนย์ STEM ศึกษาโรงเรี ยนสระบุรีวทิ ยาคม
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.30 น. กิจกรรม STEM เชิงประดิษฐ์ ภาคปฏิบตั ิ โดย ศูนย์ STEM ศึกษาโรงเรี ยนสระบุรีวทิ ยาคม

วันที่ 3
09.00 – 12.00 น. กิจกรรมภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาศักยภาพและการเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษต่อการสอบวัดผลของ
นักเรี ยน
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.00 น. กิจกรรมแบ่งกลุ่มเพื่อการเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษโดยการทางานเป็ นกลุ่ม, การพัฒนาศักยภาพสู่
การเตรี ยมพร้อมในการประกอบอาชีพทั้งในประเทศและอาเซี ยน
15.00 – 15.30 น. การประเมินผลกิจกรรม Hi-Tech English Camps
15.30 น.

ปิ ดโครงการ
10

โครงการ Hi-Tech English Camps
และ STEM เชิงประดิษฐ์ รุ่นที่ 1

คุณเครือวัลย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานในพิธเี ปิด รุน่ ที่ 1
และรวมภาพการดาเนินกิจกรรมตลอดทัง้ ทั้ง 3 วัน

11

โครงการ Hi-Tech English Camps
และ STEM เชิงประดิษฐ์ รุ่นที่ 2

คุณสุธรรม จันทร์แจ่มจรัส ผูบ้ ริหาร เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บรุ ี
ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานในพิธเี ปิด รุน่ ที่ 2
และรวมภาพการดาเนินกิจกรรมตลอดทัง้ ทั้ง 3 วัน
12

โครงการ Hi-Tech English Camps
และ STEM เชิงประดิษฐ์ รุ่นที่ 3

คุณสุโชติ ศิรยิ านนท์ ผูอ้ านวยการ สานักงานนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า
ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานในพิธเี ปิด รุน่ ที่ 3
และรวมภาพการดาเนินกิจกรรมตลอดทัง้ ทั้ง 3 วัน
13

โครงการ Hi-Tech English Camps
และ STEM เชิงประดิษฐ์ รุ่นที่ 4

คุณประพนธ์ ศิลปรัศมี แรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานในพิธเี ปิด รุน่ ที่ 4
และรวมภาพการดาเนินกิจกรรมตลอดทัง้ ทั้ง 3 วัน
14

โครงการสัมมนาพิเศษ
“เทคนิคการผลิตสื่ อการสอน LD เชิงปฏิบตั ิ”
ณ ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา
การผลิตสื่ อการสอน LD (เด็กบกพร่ องการเรี ยนรู ้ ) เป็ นทักษะที่สาคัญสาหรับคุ ณครู ที่มีภารกิ จต้อง
สอนเด็กดังกล่าวปั จจุบนั มีอยูร่ ้อยละ 5 ของแต่ละโรงเรี ยนเด็กเหล่านี้ มีเพียงส่ วนน้อยที่ได้มีโอกาสศึกษาอย่าง
เหมาะสมตามหลักวิชาการซึ่ งคุณครู ตอ้ งมีทกั ษะพิเศษด้านการสอนเด็กอีกด้วยเพื่อให้เด็กกลุ่มดังกล่าวเติบโต
ใช้ชีวิตอย่างปกติในครอบครัวและชุ มชน ดังนั้นคุณครู ที่รับผิดชอบควรมีทกั ษะสื่ อการสอนในหลากหลายมิติ
เพื่อให้สอดคล้องกับเด็กดังกล่าว
รุ่ นที่ 1 จัดกิจกรรมวันอังคารที่ 6 สิ งหาคม 2562
หมายเหตุ
 โรงเรี ยนเข้าร่ วม 22 โรงเรี ยน
 ครู อาจารย์ เทคนิคการผลิตสื่ อการสอน LD เชิงปฏิบตั ิ

จานวน 42 คน

วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562
08.00 – 08.20 น. ผูเ้ ข้าร่ วมสัมมนาลงทะเบียน ด้านหน้าอาคาร SME
08.30 – 08.40 น. ตัวแทน บริ ษทั ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จากัด กล่าวรายงานความเป็ นมาโครงการ
08.40 – 08.45 น. คุณนที พุ่มไสว ผูอ้ านวยการ โรงเรี ยนวัดสว่างอารมณ์ ประธานโครงการสัมมนาพิเศษ
เทคนิคการผลิตสื่ อการสอน LD เชิงปฏิบตั ิ กล่าวต้อนรับ
08.45 – 08.50 น. คุณรักศักดิ์ นิจจันทร์ พนั ธ์ศรี ผูท้ รงคุณวุฒิ องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี และ
อดีตผูอ้ านวยการ โรงเรี ยนวัดเขาศรี วชิ ยั กล่าวถึงความสาคัญในการผลิตสื่ อการสอนนักเรี ยน
บกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ (LD)
08.50 – 09.00 น. คุณสมหวัง ถุงสุ วรรณ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรี อยุธยา และประธาน
คณะทางานปฏิรูปการศึกษาจังหวัดพระนครศรี อยุธยา กล่าวแสดงความยินดี ความร่ วมมื อ
ระหว่างภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม
09.00 - 09.10 น. คุณสุ ดใจ มอญรัต ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรี อยุธยา ประธานกล่าวเปิ ดงาน
09.10 – 15.00 น. - สัมมนา หัวข้อ “เทคนิคการผลิตสื่ อการสอน LD เชิงปฏิบตั ิ” ห้องอบรม 2
วิทยากรโดย ผูท้ รงคุ ณวุฒิและผูม้ ีประสบการณ์ ตรงทางด้าน LD จาก องค์การบริ หารส่ วน
จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี
15.00 น.

เสร็ จสิ้ นการสัมมนา
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โครงการสัมมนาพิเศษ
“เทคนิคการผลิตสือ่ การสอน LD เชิงปฏิบัติ”

ได้รับเกียรติจาก คุณสุดใจ มอญรัต ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน
ทีมวิทยากร การพัฒนาเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD)
ผูท้ รงคุณวุฒิ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
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โครงการปิ ดโลกอาชีพเยาวชนคนกรุ งเก่า ครั้งที่ 2
ณ ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา
บริ ษทั ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จากัด ได้จดั ทาโครงการเปิ ดโลกอาชีพเยาวชนคนกรุ งเก่าครั้งที่ 2 ขึ้น
โดยมีวตั ถุประสงค์จะให้ความรู ้แก่นกั เรี ยนระดับมัธยมได้ทราบถึงความต้องการของตลาดแรงงางาน แนวโน้ม
การประกอบอาชีพ และทักษะสาคัญในอนาคตไม่วา่ จะเป็ นการศึกษาต่อหรื อประกอบอาชีพต่างๆ ก็ตาม
รุ่ นที่ 1 จัดกิจกรรมวันพุธที่ 7 สิ งหาคม 2562
โรงเรี ยนที่เข้าร่ วมกิจกรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
1. โรงเรี ยนวัดสุ คนั ธาราม

จานวน

66

คน

2. โรงเรี ยนวังน้อยวิทยาภูมิ

จานวน

50

คน

3. โรงเรี ยนวัดศิวาราม

จานวน

30

คน

4. โรงเรี ยนวัดสว่างอารมณ์

จานวน

35

คน

5. โรงเรี ยนจรู ญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์

จานวน

30

คน

6. โรงเรี ยนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”

จานวน

30

คน

หมายเหตุ
 โรงเรี ยนเข้าร่ วม 6 โรงเรี ยน
 นักเรี ยน จานวน 241 คน
 ครู อาจารย์ จานวน 18 คน
 เจ้าหน้าที่จดั กิจกรรมฐานต่างๆ จานวน 92 คน
รวมผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรม จานวน 386 คน
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โครงการเปิดโลกอาชีพเยาวชนคนกรุงเก่า ครัง้ ที่ 2

ได้รับเกียรติจาก ดร.สุจนิ ต์ ไชยชุมศักดิ์ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน
18
และรวมภาพการดาเนินกิจกรรมตลอดทัง้ วัน ซึง่ มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน มาร่วมจัดบูธ กิจกรรมมากมาย

โครงการโรงเรี ยนผูป้ กครอง ไฮเทค 4.0
ณ หน่วยงานที่ร่วมกิจกรรม
สถาบันครอบครัวเป็ นปั จจัยที่สาคัญที่สุดในการพัฒนาคุณภาพการเรี ยนรู ้และคุณภาพชี วิตของเด็กตั้งแต่แรก
เกิดไปจนถึ งวัยเรี ยน เพราะบ้านเป็ นสถาบันแรกที่เด็กจะได้ซึมซับเรี ยนรู ้ ในเรื่ องต่างๆ และครู คนแรกของเด็กก็คือพ่อ
แม่ ผูป้ กครองในยุคนี้ จึงต้องมีความรู ้และความเข้าในการเลี้ยงดูลูกในแต่ละช่วงวัย และร่ วมสนับสนุ นเสริ มสร้างการ
เรี ยนรู ้ ยุคใหม่ให้กบั บุตรหลานเพื่อให้เขามีคุณลักษณะที่พร้ อมที่จะอยู่ในโลกยุคใหม่ได้อย่างมีความสุ ขและประสบ
ความสาเร็ จในชีวติ
บริ ษทั ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จากัด ได้ร่วมกับสภาอุ ตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรี อยุธยา ดาเนิ น
โครงการโรงเรี ยนผูป้ กครองขึ้น เพื่อให้ผปู ้ กครองได้มีความรู ้และตระหนักถึงบทบาทสาคัญในการเลี้ยงดูบุตร รวมถึง
การวางแผนอนาคตการศึกษาร่ วมกับบุตรในการเตรี ยมประกอบสัมมนาชีพเมื่อเติบโตในภายหน้า
รุ่ นที่ 1 จัดกิจกรรมวันพุธที่ 18 กันยายน 2562
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ
1. ผูป้ กครองนักเรี ยนโรงเรี ยนวัดทาใหม่

จานวน

55

คน

จานวน

120

คน

รุ่ นที่ 2 จัดกิจกรรมวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ
1. ผูป้ กครองนักเรี ยนโรงเรี ยนวัดโพธิ์
รวมผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรม จานวน 175 คน
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โครงการโรงเรียนผู้ปกครอง ไฮเทค 4.0

บรรยากาศ ณ โรงเรียนวัดทาใหม่

บรรยากาศ ณ โรงเรียนวัดโพธิ์
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โครงการศิลปะสาหรับเยาวชน(Art Club)
ณ ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา
ภาพวาดจะแสดงให้เห็นสิ่ งที่เขาคุน้ เคยในชี วิตประจาวัน วัฒนธรรม และอารยธรรมในสมัยนั้นได้เป็ นอย่างดี
เทคนิคการวาดภาพในสมัยโบราณเริ่ มจากการ ขูด ขีดลงบนผนังแสดงให้เห็ นถึงความคิดสร้างสรรค์และความเชื่ อใน
พิธี ศกั ดิ์ สิ ทธิ์ ต่า งๆ ต่ อมามนุ ษย์เริ่ ม มี ค วามก้า วหน้า มากขึ้ นรู ้ จกั สร้ า งสัญลัก ษณ์ และรู ป ทรง ต่ าง ๆ มากขึ้ น มี ก าร
ประดิษฐ์เครื่ องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการวาดภาพที่มีประสิ ทธิ ภาพ เน้นโครงสร้างและรายละเอียด ซึ่ งเป็ นจุดหมายสาคัญ
ของการวาดเขียนในปั จจุบนั จึงได้จดั อบรมการวาดภาพขั้นพื้นฐาน เทคนิ คการวาดภาพ(ลงเส้น) และเทคนิ คการใช้สี
(สี ชอล์คน้ ามันและสี ไม้) แก่ผทู้ ี่สนใจเรี ยนรู้การวาดเพราะจุดเริ่ มในการวาดภาพ ต้องมีพ้ืนฐานในการวาดภาพ คือการ
เริ่ มวาดเส้น และการลงน้ าหนักแสงเงา โครงการดังกล่าวเป็ นการให้ความรู ้ในเรื่ องพื้นฐานการวาดภาพ เทคนิคการวาด
ภาพ เทคนิคการใช้สี ซึ่งสามารถนามาต่อยอดในการสร้างสรรค์การวาดภาพต่างๆ ของแต่ละบุคคลได้อีกด้วย
รุ่ นที่ 1 จัดกิจกรรมวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ
1. นักเรี ยนโรงเรี ยนต่างๆ

จานวน

36

คน

หมายเหตุ
 โรงเรี ยนเข้าร่ วม 17 โรงเรี ยน
 นักเรี ยน

จานวน 36 คน

 ครู อาจารย์ จานวน 23 คน
รวมผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมทั้งหมดเป็ นจานวน 59 คน
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โครงการศิลปะสาหรับเยาวชน (Art Club)

ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สาลินนั ท์ บุญมี คณบดี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสาระสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยาวาสุกรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน
และรวมภาพการดาเนินกิจกรรม
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โครงการตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อ
ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั (องค์การมหาชน)
เศรษฐกิจพอเพียง เป็ นปรัชญาที่ช้ ีถึงแนวทางปฏิบตั ิตน โดยคานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการ
สร้ างภูมิคุม้ กันที่ดี เพื่อพร้ อมรั บต่อความเสี่ ยงบนพื้นฐานของความรอบรู ้ ความรอบคอบระมัดระวัง และคุ ณธรรม
ควบคู่ไปกับการกระทาที่ไม่เบียดเบียนกัน การแบ่งปั น ช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน
เนื่ องจากจังหวัดพระนครศรี อยุธยานั้นเป็ นจังหวัดที่พ้ืนที่การทาเกษตรกรรมอยู่มากมาย เช่ น การทานาปลูก
ข้าว บริ ษทั ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จากัด จึงได้จดั โครงการดังกล่าวขึ้ นเพื่อปลูกฝั งวิถีชีวิตความเป็ นอยู่แบบ
พอเพีย งให้แก่ เยาวชนนักเรี ยนรวมถึ งเป็ นแนวทางในการพัฒนาโรงเรี ยนอี กช่ องทางหนึ่ ง ท าให้คณะผูบ้ ริ หาร ครู
อาจารย์ ได้เห็นกิจกรรมที่ปฏิบตั ิได้จริ ง เพื่อนาไปปรับใช้ภายในครัวเรื อนหรื อโรงเรี ยนของตนเองได้
รุ่ นที่ 1 จัดกิจกรรมวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562
1. โรงเรี ยนวัดสุ คนั ธาราม

จานวน 10 คน

2. โรงเรี ยนปราสาททองวิทยา

จานวน 10 คน

3. โรงเรี ยนวัดขนอนบ้านกรด

จานวน 10 คน

4. โรงเรี ยนวัดบ้านหีบ

จานวน 10 คน

5. โรงเรี ยนวัดทาเลไทยโปรดสัตว์

จานวน 10 คน

6. โรงเรี ยนราษฎร์ นิรมิตร

จานวน 10 คน

7. โรงเรี ยนวัดสุ ทธิรุจิราราม

จานวน 5 คน

8. โรงเรี ยนชุมชนวัดกาแพง

จานวน 17 คน

9. โรงเรี ยนวัดโพธิ์

จานวน 10 คน

10. โรงเรี ยนวัดสามกอ(วงศ์ประชารัฐ)

จานวน 10 คน

11. โรงเรี ยนราษฎร์บารุ ง

จานวน 10 คน

12. โรงเรี ยนวัดลาดระโหง

จานวน 10 คน

13. โรงเรี ยนวัดบ้านหว้า

จานวน 10 คน

14. โรงเรี ยนวัดสามเรื อน

จานวน 10 คน

15. โรงเรี ยนเจ้าฟ้ าสร้าง

จานวน 10 คน

16. โรงเรี ยนวัดโพธิ์ แตงใต้(ปั ญญานุวตั รวิทยา)

จานวน 10 คน

17. โรงเรี ยนวัดชุมพลนิกายาราม

จานวน 10 คน

18. โรงเรี ยนบ้านบางกระสั้น(โรงงานกระดาษอุปถัมภ์)

จานวน 10 คน

19. โรงเรี ยนวัดศิวาราม

จานวน 10 คน
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หมายเหตุ
 โรงเรี ยนเข้าร่ วม 19 โรงเรี ยน
 นักเรี ยน

จานวน 192 คน

 ครู อาจารย์ จานวน 35 คน
 เจ้าหน้าที่และผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมจากหน่วยงานต่างๆ จานวน 15 คน
รวมผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมทั้งหมดเป็ นจานวน 242 คน

กาหนดการพิธีเปิ ด
โครงการตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อ ตอน นวัตกรรมของพ่อ
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562
ณ สานักงานพิพธิ ภัณฑ์ เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว(องค์ การมหาชน) นวนคร

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562
08.30 – 08.50 น.

ผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรม รายงานตัว ณ ลานกิจกรรมด้านหน้าอาคาร 1
(สานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั )

08.50 – 09.00 น.

เจ้าหน้าที่ บริ ษทั ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จากัด กล่าวรายงานความเป็ นมาโครงการ

09.00 – 09.10 น.

คุณสมนึก แสนสมบูรณ์สุข กรรมการ บริ ษทั ไทยอินดัสเตรี ยล เอสเตท จากัด
(นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค) และกรรมการบริ ษทั ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จากัด กล่าวเปิ ดงาน

09.10 – 09.20 น. กิจกรรมนันทนาการ
09.20 – 09.30 น.
แนะนาพิพิธภัณฑ์และกระบวนการ
09.30 – 11.30 น.

ร่ วมกิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมสร้างสรรค์ความคิด “แม่ นา้ รวมใจ”
2. ชมภาพยนตร์ 3 มิติ เรื่ อง “เรื่องของพ่อในบ้ านของเรา”
3. เรี ยนรู้พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง 3 ฐานการเรี ยนรู้
- เกษตรพอเพียงเมือง
- บ้ านนวัตกรรมพลังงาน
- 1 ไร่ พอเพียง
4. ฐานฝึ กปฏิบตั ิการทาเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง “การปลูก 1 ตารางเมตร”

11.30 – 12.00 น.

สรุ ปการเรี ยนรู้

12.00 – 13.00 น.

ปิ ดหลักสู ตร รับประทานอาหาร และเดินทางกลับ
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โครงการตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อ

คุณสมนึก แสนสมบูรณ์สขุ กรรมการ บริษทั ไทยอินดัสเตรียล เอสเตท จากัด
(นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค) และกรรมการบริษทั ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จากัดเป็นประธานกล่าวเปิดงาน
และรวมภาพการดาเนินกิจกรรม
25

โครงการวันวิทยาศาสตร์ สาหรับเยาวชน ครั้งที่ 10 และมอบทุนการศึกษา นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค
ณ ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา
วิทยาศาสตร์ถือว่าเป็ นวิชาที่จาเป็ นต่อการเรี ยนรู ้ของเยาวชนและนักเรี ยน วิทยาศาสตร์ มีบทบาทในชีวิตประจาวันเพิ่มมากขึ้น
และมีบทบาทสาคัญต่อความเจริ ญก้าวหน้าของประเทศ อีกทั้งมีประโยชน์ต่อนักเรี ยนที่ได้ให้ความสนใจเรี ยนรู ้เพราะเป็ นการสอนให้
เยาวชนเป็ นผูม้ ีเหตุมีผล มีความคิดจินตนาการเชิงสร้างสรรค์
รุ่นที่ 1 จัดกิจกรรมวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562

โรงเรี ยนที่เข้าร่ วมกิจกรรม

1. โรงเรี ยนวัดสุคนั ธาราม

จานวน

40

คน

2. โรงเรี ยนวัดขนอนบ้านกรด

จานวน

25

คน

3. โรงเรี ยนวัดทาเลไทโปรดสัตว์

จานวน

25

คน

4. โรงเรี ยนวัดสุทธิรุจิราราม

จานวน

42

คน

5. โรงเรี ยนวัดโพธิ์

จานวน

38

คน

6. โรงเรี ยนราษฎร์บารุ ง

จานวน

25

คน

7. โรงเรี ยนวัดบ้านหว้า

จานวน

45

คน

8. โรงเรี ยนราษฎร์นิรมิตร

จานวน

46

คน

9. โรงเรี ยนวังน้อยวิทยาภูมิ

จานวน

20

คน

10. โรงเรี ยนวัดสามเรื อน

จานวน

21

คน

11. โรงเรี ยนวัดทาใหม่

จานวน

25

คน

12. โรงเรี ยนวัดสว่างอารมณ์

จานวน

22

คน

13. โรงเรี ยนวัดลาดระโหง

จานวน

25

คน

14. โรงเรี ยนวัดชุมพลนิกายาราม

จานวน

25

คน

15. โรงเรี ยนวัดบ้านหีบ

จานวน

10

คน

16. โรงเรี ยนปราสาททองวิทยา

จานวน

44

คน

17. โรงเรี ยนเจ้าฟ้ าสร้าง

จานวน

50

คน

18. โรงเรี ยนวัดสามกอ(วงศ์ประชารัฐ)

จานวน

26

คน

19. โรงเรี ยนชุมชนวัดกาแพง

จานวน

23

คน

20. โรงเรี ยนวัดโพธิ์แตงใต้(ปั ญญานุวตั รวิทยา)

จานวน

28

คน

21. โรงเรี ยนบ้านบางกระสั้น(โรงงานกระดาษอุปถัมภ์)

จานวน

30

คน

22. โรงเรี ยนวัดศิวาราม

จานวน

10

คน

23. โรงเรี ยนวัดบ้านช้าง

จานวน

25

คน

หมายเหตุ
 โรงเรี ยนเข้าร่ วม 23 โรงเรี ยน นักเรี ยน จานวน 670 คน ครู อาจารย์ จานวน 78 คน
 เจ้าหน้าที่จดั กิจกรรมฐานต่างๆ จานวน 201 คน
รวมผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรม จานวน 949 คน
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กาหนดการพิธีเปิ ด
วันวิทยาศาสตร์ สาหรับเยาวชน ครั้งที่ 10
และ
พิธีมอบทุนการศึกษาของนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค
วันศุกร์ ที่ 13 ธันวาคม 2562
ณ ห้ องอบรม 3 อาคาร 2 บริษทั ศู นย์ เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จากัด
08.00 – 09.00 น.

09.20 – 09.30 น.

เด็กนักเรี ยนรับทุนการศึกษา ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน แขกผูม้ ีเกียรติ พร้อมเพียงกัน
ณ ห้องอบรม 3 อาคาร 2
- นัก เรี ย นที่ รั บ มอบทุ น การศึ ก ษา ประกวดชุ ดแต่ ง กายฯ และประกวดวาดภาพระบายสี
ลงทะเบี ยน (นักเรี ยนที่มาร่ วมกิ จกรรม ณ จุ ดลงทะเบียนด้านหน้าอาคาร SME เวลา 8.00 –
08.45 น.)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนวัดสุ คนั ธาราม ว่าที่ ร้อยตรี ธนศัก ดิ์ เปาริ ก ตัวแทนผูบ้ ริ หารของ 23
โรงเรี ยน กล่าวขอบคุณ บริ ษทั ไทยอินดัสเตรี ยล เอสเตท จากัด
คุ ณ ประพนธ์ ศิ ล ปรั ศ มี แรงงานจัง หวัด พระนครศรี อยุ ธ ยา กล่ า วแสดงความยิ น ดี
ภาคอุตสาหกรรมในการส่ งเสริ มการศึกษาแก่เยาวชนเพื่อมีงานทา
คุ ณ สมหวัง ถุ ง สุ ว รรณ ประธานสภาอุ ต สาหกรรมพระนครศรี อยุ ธ ยา และประธาน
คณะทางานปฏิ รูปการศึ กษาจังหวัดพระนครศรี อยุธยา กล่ าวแสดงความยินดี ความร่ วมมื อ
ของภาคอุตสาหกรรมต่อภาคการศึกษา
คุณสมนึก แสนสมบูรณ์สุข กรรมการ บริ ษทั ไทยอินดัสเตรี ยล เอสเตท จากัด

09.40 – 09.50 น.
09.50 – 10.30 น.

(นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค) และกรรมการบริ ษทั ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จากัด
ประธานในพิธีกล่าวเปิ ดงาน และตัดริ บบิ้น พร้อมกับแขกผูม้ ีเกียรติ
การแสดงพิธีเปิ ด โดย นักเรี ยนโรงเรี ยนวัดสุ คนั ธาราม
- คุณสมนึก แสนสมบูรณ์สุข กรรมการ บริ ษทั ไทยอินดัสเตรี ยล เอสเตท จากัด

10.30 – 11.30 น.
11.30 – 12.30 น.
12.30 – 15.00 น.
15.00 น.

(นิ คมอุตสาหกรรมไฮเทค) และกรรมการบริ ษทั ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จากัด มอบโล่
ให้หน่วยงานต่างๆ ที่มาร่ วมจัดกิจกรรม
- คุณสมนึก แสนสมบูรณ์สุข, ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรี อยุธยา, แรงงาน
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ประธานอาชี วศึกษาจังหวัดพระนครศรี อยุธยาและแขกผูม้ ีเกียรติ
ร่ วมมอบทุนการศึกษาให้แก่นกั เรี ยน
กิจกรรมตามฐานต่างๆ (ฐานทุกฐานจะเริ่ มแสดงกิจกรรมเวลา 08.30 น.)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
กิจกรรมตามฐานต่างๆ (ช่วงบ่าย)
ปิ ดกิจกรรม

09.00 – 09.05 น.
09.05 – 09.10 น.
09.10 – 09.20 น.

27

โครงการวันวิทยาศาสตร์สาหรับเยาวชน ครัง้ ที่ 10
และพิธีมอบทุนการศึกษานิคมอุตสาหกรรมไฮเทค

28

เยาวชน นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมฐานต่างๆ ทัง้ หมด 7 ฐานกิจกรรม
การแสดงดนตรีไทยของนักเรียน จากโรงเรียนวัดโพธิ์
บริษทั ไทยนิปปอน ฟูด้ ส์ จากัด สนับสนุนอาหาร
บริษทั โปรไวด์ เทคนิคคอล เซอร์วสิ เซส จากัด สนับสนุนเครือ่ งดืม่

29

เยาวชน นักเรียนเข้าร่วมประกวดชุดแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้

เยาวชน นักเรียนเข้าร่วมประกวดวาดภาพระบายสีตามจินตนาการ

30

โครงการให้ความรู ้แก่นกั ศึกษาช่างอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิค
ณ วิทยาลัยที่ร่วมโครงการ
ปั จจุ บ นั ประเทศไทยก าลัง ปรั บ เปลี่ ย นเข้า สู่ อุตสาหกรรม 4.0 ซึ่ ง เป็ นการพัฒนาครั้ งส าคัญ อี ก ทั้ง เป็ น
นโยบายและภารกิจหลักของรัฐบาล ที่ปรับตัวเข้าสู่ ยคุ 4.0 และในยุคอุตสาหกรรม 4.0 นี้ จะนาระบบอัตโนมัติเข้ามา
ใช้ในภาคอุ ตสาหกรรมเพิ่ มมากขึ้ น เพื่อเพิ่ม ประสิ ท ธิ ภาพในการทางานและลดค่ าใช้จ่า ยในกระบวนการผลิ ต
จึงต้องมีการเตรี ยมองค์ความรู ้ ต่างๆ ในหลากหลายมิติ คนเป็ นปั จจัยสาคัญที่ สุด การที่ ได้ให้ความรู ้ แก่นักศึกษา
วิทยาลัยอาชี วะ เป็ นสิ่ งสาคัญที่ส่งเสริ ม องค์ความรู ้ ใหม่ๆ แก่นกั ศึกษา สามารถมองเห็ นอนาคต โอกาส และการ
พัฒนาตนเองให้สอดรับเรื่ องดังกล่าว
รุ่ นที่ 1 จัดกิจกรรมวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
หัวข้อ “สถานการณ์อุตสาหกรรม 4.0 ของไทย และการเตรี ยมพร้อมของนักศึกษาอาชีวะ”
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ
2. นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ ทอง

จานวน

130

คน

จานวน

70

คน

รุ่ นที่ 2 จัดกิจกรรมวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562
หัวข้อ “แมคคาทรอนิกส์กบั อนาคตนักศึกษาอาชีวะที่สดใส”
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ
1. นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
รุ่ นที่ 3 จัดกิจกรรมวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2562
หัวข้อ “การพัฒนาศักยภาพทักษะด้านระบบอัตโนมัติเพื่อการทางานในโรงงานอุตสาหกรรม ยุค 4.0”
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ
1. นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา

จานวน

20

คน

รุ่ นที่ 4 จัดกิจกรรมวันที่ 11-12 ธันวาคม 2562
หัวข้อ “การพัฒนาศักยภาพทักษะด้านระบบอัตโนมัติเพื่อการทางานในโรงงานอุตสาหกรรม ยุค 4.0”
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ
1. นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ ทอง
หมายเหตุ

จานวน

20

คน

รวมจานวนทั้งสิ้ น 240 คน
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โครงการให้ความรูแ้ ก่นักศึกษาช่างอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิค

วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
หัวข้อ “สถานการณ์อุตสาหกรรม 4.0 ของไทย และการเตรียมพร้อมของนักศึกษาอาชีวะ” และ
หัวข้อ “การพัฒนาศักยภาพทักษะด้านระบบอัตโนมัตเิ พือ่ การทางานในโรงงานอุตสาหกรรม ยุค 4.0”

วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
หัวข้อ “แมคคาทรอนิกส์กบั อนาคตนักศึกษาอาชีวะทีส่ ดใส”

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา
หัวข้อ “การพัฒนาศักยภาพทักษะด้านระบบอัตโนมัตเิ พือ่ การทางานในโรงงานอุตสาหกรรม ยุค 4.0”

32

กิจกรรมเสวนายามบ่าย “จิตอาสาร่ วม ปี 2563”
ณ ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา
บริ ษทั ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จากัด ได้ดาเนิ นกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ (CSR) ต่อชุมชน และภาค
การศึกษาต่างๆ มาอย่างต่อเนื่ อง ในแต่ละปี จะมี กิจกรรมค่อนข้างมากและบริ ษทั ฯ มีเครื อข่ายภาคเอกชน ภาครั ฐ
ที่มีจิตอาสามาร่ วมให้คาแนะนา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู ้ตลอดมา กว่า 10 ปี บริ ษทั ฯ จึงได้จดั กิจกรรมเสวนา
ยามบ่าย “จิ ตอาสาร่ วม ปี 2563” โดยมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อแลกเปลี่ ยนประสบการณ์ ความรู ้ ดา้ นจิตอาสากับภาคส่ วน
ต่างๆ เช่ น ภาคเอกชน ภาคการศึ ก ษา ชุ มชน เพื่อเป็ นแนวทางในการจัดทากิ จกรรมสาธารณะประโยชน์ (CSR)
ของบริ ษทั ฯ ในปี 2563
จัดกิจกรรมวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562
ผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรม

จานวน

50

คน

กิจกรรมเสวนายามบ่าย “จิตอาสาร่วม ปี 2563”

ได้รับเกียรติจากหน่วยงานต่างๆ ทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และชุมชน มาร่วม
แลกเปลีย่ นประสบการณ์ ด้านกิจกรรมจิตอาสา ในมุมมองต่างๆ เพือ่ พัฒนาการทางานในอนาคต
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โครงการรวมพลังจิตอาสาพัฒนาวัด ทาดีดว้ ยใจ
ณ วัดตลาดเกรี ยบ อ.บางปะอิน
บริ ษทั ไทยอิ นดัสเตรี ยล เอสเตท จากัด สานักงานนิ คมอุ ตสาหกรรมบ้านหว้า(ไฮเทค) และ บริ ษทั ศูนย์
เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จากัด ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมรวมพลังจิตอาสาพัฒนาวัด ทาดีดว้ ยใจขึ้น ในวันที่ 26 ธันวาคม
2562 ณ วัดตลาดเกรี ยบ อาเภอบางปะอิน โดยมีวตั ถุ ประสงค์จิตอาสาร่ วมกันในการทาความสะอาดวัดตลาดเกรี ยบ
โครงการดังกล่าวเป็ นความร่ วมมือหลายภาคส่ วนที่มีจิตอาสาตรงกันทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้ เพราะว่าจิตอาสานั้น
เป็ นการฝึ กให้ทุกคนช่วยเหลือเกื้ อกูลกัน แบ่งปั นกัน และทาประโยชน์แก่สังคม โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆ อีกทั้ง
เป็ นการปลูกฝังให้รู้จกั เอื้อเฟื่ อเผือ่ แพร่ แก่ทุกเพศวัยที่เข้าร่ วมกิจกรรม
จัดกิจกรรมวันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562
ผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรม

จานวน

74

คน
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