สรุปการดาเนินงาน
กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ ต่อเยาวชนและชุมชน
ประจาปี 2564
ของ บริษัท ไทยอินดัสเตรียล เอสเตท จากัด

ดาเนินการโดย
บริษัท ศูนย์ เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จากัด

คำนำ
บริ ษทั ไทยอินดัสเตรี ยล เอสเตท จำกัด ได้เล็งเห็นถึงควำมสำคัญของกิจกรรมสำธำรณะประโยชน์ต่อเยำวชน

และชุมชนมำเป็ นเวลำยำวนำนตั้งแต่ปี 2551 โดยมอบหมำยให้บริ ษทั ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยำ จำกัด เป็ นผูบ้ ริ หำร
ดำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ในหลำกหลำยมิติ เพือ่ เป็ นกำรสนับสนุนช่วยเหลือแก่สงั คมอีกช่องทำงหนึ่ ง จนปั จจุบนั เป็ นเวลำ
14 ปี ที่ดำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ทำให้มีเครื อข่ำย ชุมชน สถำนศึกษำเข้ำร่ วมกิจกรรมเพิม่ มำกขึ้น
บริ ษทั ฯ ได้แบ่งกิ จกรรมเป็ น 4 กลุ่ ม ใหญ่ ได้แก่ 1.โครงกำรเสริ มสร้ำงทักษะเยำวชน นั กเรี ยน สู่ สัม มำชีพ
2.โครงกำรเตรี ย มควำมพร้ อ มนัก ศึ ก ษำเข้ำ สู่ ภ ำคอุ ต สำหกรรม 3.โครงกำรส่ ง เสริ ม พัฒ นำอำชี พ ส ำหรั บ ชุ ม ชน

เพิม่ ทักษะครู และภำคอุตสำหกรรม 4.โครงกำรทุนกำรศึกษำนิคมอุตสำหกรรมไฮเทค (ขำดแคลนทุนทรัพย์)
ปั จจุบนั ได้มีหลำยภำคส่ วนได้เข้ำมำร่ วมดำเนิ นกิจกรรมทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน ผูม้ ีจิตอำสำต่ำงๆ มุ่งหวังทำ
ประโยชน์ให้กบั สังคมโดยไม่มุ่งหวังผลตอบแทนแต่อย่ำงใด นับว่ำเป็ นกำรรวมตัวผูม้ ีจิตอำสำทุกภำคส่วนของจังหวัด
สำหรับในปี 2563 ที่ผ่ำนมำ ประเทศไทยได้ประสบปั ญหำจำกโรคไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ตั้งแต่

เดือนมกรำคมเป็ นต้นมำ จึงทำให้กิจกรรมต่ำงๆ ต้องเลื่อนออกไปหลำยกิจกรรม แต่บริ ษทั ฯ ยังคงดำเนินกิจกรรมต่ำงๆ
ที่ดำเนินกำรได้โดยปรำศจำกปั ญหำโรคติดต่อ
นอกจำกนี้ ยังได้รับควำมไว้วำงใจจำกจังหวัดพระนครศรี อยุธยำ โดยผูว้ ่ำรำชกำรจังหวัดพระนครศรี อยุธยำ
นำยภำนุ แย้มศรี ดำเนิ น โครงกำรเปิ ดโลกอำชี พอำชี วศึ กษำสู่ อุตสำหกรรม 4.0 จังหวัดพระนครศรี อยุธยำ ร่ วมกับ
จังหวัด ในเดือนกันยำยน 2563 ที่ผำ่ นมำ นับเป็ นควำมภำคภูมิใจของบริ ษทั ที่ได้มีโอกำสช่วยเหลือภำครัฐอีกทำงหนึ่ง

บริ ษทั ฯ ต้องขอขอบคุณทุกภำคส่ วนที่ให้ควำมร่ วมมือ สนับสนุ น ดำเนิ นโครงกำรที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคม
และได้พสิ ูจน์แล้วว่ำกิจกรรมต่ำงๆ มีควำมยัง่ ยืนและเป็ นประโยชน์อย่ำงแท้จริ ง
บริ ษทั ไทยอินดัสเตรี ยล เอสเตท จำกัด ยังมีควำมมุ่งมัน่ ที่จะให้ บริ ษทั ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยำ จำกัด
ดำเนิ นโครงกำรต่อไปในอนำคต เพื่อเป็ นกำรช่วยเหลือ สนับสนุ น ควำมสำมัคคี ระหว่ำงภำคอุตสำหกรรมกับ ภำค
กำรศึกษำ และชุมชน ซึ่งจะเป็ นประโยชน์ต่อสังคมของจังหวัดพระนครศรี อยุธยำเรำ
สรุ ปในปี 2564 มีกิจกรรมโครงกำรต่ำงๆ เพิม่ มำกขึ้นและมีนกั เรี ยนโรงเรี ยนเครื อข่ำยเข้ำร่ วมกิจกรรมรวมทั้ง
ชุ ม ชนทั้ง สิ้ น 374 คน กิ จ กรรมต่ ำ งๆ ที่ ด ำเนิ น กำรมำนั้น บริ ษ ัท ไทยอิ น ดัส เตรี ย ล เอสเตท จ ำกัด มิ ไ ด้มุ่ ง หวัง
ผลประโยชน์ใดๆ แต่ตอ้ งกำรให้เยำวชนมีควำมรู ้ต่ำงๆ ที่หลำกหลำยเพื่อเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่ที่มีคุณค่ำต่อ สังคมและ
ประเทศชำติในที่สุด

สารบัญ
สารบัญ

หน้ า

สรุ ปการดาเนินงานกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ต่อเยาวชน
ประจาปี 2564 ของ บริ ษทั ไทยอินดัสเตรี ยล เอสเตท จากัด
โครงการ ฝึ กอาชีพสาหรับเยาวชนและชุมชนอย่างยัง่ ยืน
หลักสูตรการเจลแอลกอฮอล์ เพือ่ วิถีชีวติ ใหม่

1
2

โครงการ Hi-Tech English Camps New Normal (Online)

3-4

พิธีมอบทุนการศึกษา นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค

5-8

โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษา ระดับอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัย

9-13

สรุปการดาเนินงาน
กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ ต่อเยาวชนและชุมชน ประจาปี 2564
ของ บริษัท ไทยอินดัสเตรียล เอสเตท จากัด
โครงการฝึ กอาชีพสาหรับชุมชนอย่างยัง่ ยืนรอบนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค
ณ ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา
บริ ษ ัท ศู น ย์เ ทคโนโลยีไ ฮเทคอยุธ ยา จ ากัด ได้จ ัด ท าโครงการฝึ กอาชี พส าหรั บชุ ม ชน ซึ่ ง เป็ น
กิจกรรมที่มีคุณประโยชน์ต่อ สังคมและชุมชน มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ผูเ้ ข้าฝึ กอาชีพมีความรู ้ทวั่ ไปในการ
เลือกใช้วตั ถุดิบ วัสดุ อุปกรณ์ อีกทั้งเป็ นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สามารถหารายได้เสริ มได้ ซึ่งผูเ้ ข้า
ฝึ กอาชีพสามารถนาความรู ้ไปประยุกต์ใช้และต่อยอดเป็ นกิจการ หรื อธุรกิจได้ในอนาคต
รุ่นที่ 1 หลักสูตรเจลแอลกอฮอล์ เพือ่ วิถีชีวติ ใหม่ จัดกิจกรรมวันพุธที่ 24 มีนาคม 2564
1. ชุมชนรอบนิคมไฮเทค

จานวน

40

คน

1

โครงการฝึกอาชีพสาหรับชุมชนอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 1
หลักสูตร เจลแอลกอฮอล์ เพื่อวิถีชีวิตใหม่

ได้รบั เกียรติจากคุณอาทิตยา กลัน่ ดีมา ผูอ้ านวยการ สานักงานนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า(ไฮเทค)
ประธานกล่าวเปิ ดการฝึ กอาชีพ

2

โครงการ HI - TECH ENGLISH CAMPS NEW NORMAL (ONLINE)
รุ่ นที่ 1/2564 (ปี ที่ 14)
โครงการ HI-TECH ENGLISH CAMPS ได้ดาเนินการมา 13 ปี ติดต่อกันและปี นี้จดั ขึ้นเป็ นปี ที่ 14 ซึ่งได้รับ
การยอมรับว่าเป็ นประโยชน์ต่อนักเรี ยนระดับประถมศึกษาอย่างแท้จริ งเพราะเป็ นการเรี ยนรู ้นอกห้องเรี ยนที่ส่งผลต่อ
การเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนอย่างดี นักเรี ยนได้ร่วมเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษ ซึ่ งภาษาอังกฤษนั้นสอดคล้องกับนโยบายหลัก
ของรัฐบาล
ซึ่ งในปี 2564 นี้ มีการแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่ า 2019 (Covid-19) ทาให้ไม่สามารถดาเนิ นการจัด
กิจกรรมในรู ปแบบเดิมได้ ซึ่ งในปั จจุบนั นักเรี ยนมีการเรี ยนในรู ปแบบออนไลน์อยู่แล้วนั้น บริ ษทั ฯ ได้หารื อ กับ
โรงเรี ยนที่สนใจเข้าร่ วมกิจกรรมซึ่ งเป็ นการเปิ ดประสบการณ์ใหม่ ให้นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษนอกห้องเรี ยน
ในรู ปแบบออนไลน์ และสามารถนาไปใช้ในชี วิตประจาวันได้อีกด้วย ซึ่ งจะใช้เวลา 4 ชัว่ โมง โดยทีมอาจารย์ผูม้ ี
ประสบการณ์โดยตรง
จัดกิจกรรมวันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 จัดในรู ปแบบออนไลน์
- โรงเรี ยนวัดสุคนั ธาราม

จานวน

39

คน

กาหนดการ
โครงการ HI - TECH ENGLISH CAMPS NEW NORMAL (ONLINE)
รุ่ นที่ 1/2564 (ปี ที่ 14)
วันศุกร์ ที่ 17 กันยายน 2564
ณ ศูนย์ เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จากัด
08.30 – 08.50 น.

นักเรี ยน โรงเรี ยนวัดสุคนั ธาราม ลงทะเบียน (Online)

08.50 – 09.00 น.

ผูแ้ ทนบริ ษทั ศูนย์เทคโนโลยีไ ฮเทคอยุธ ยา จากัด กล่ าววัตถุ ประสงค์ค วามสาคัญ ของ
โครงการ

09.00 – 09.10 น.
09.10 – 09.20 น.
09.20 – 12.00 น.

คุณอาทิตยา กลัน่ ดีมา ผูอ้ านวยการ สานักงานนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า(ไฮเทค)
กล่าวแสดงความยินดี
ว่าที่ร้อยตรี ธนศักดิ์ เปาริ ก ผูอ้ านวยการ โรงเรี ยนวัดสุคนั ธาราม ประธานกล่าวเปิ ดงาน
กิจกรรมเตรี ยมความพร้อมก่อนเข้าสู่ Hi-Tech English Camps

12.00 น.

จบการอบรม

3

โครงการ HI - TECH ENGLISH CAMPS
NEW NORMAL (ONLINE)

4

พิธีมอบทุนการศึกษา นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค
ณ ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา
พิธีมอบทุนการศึ กษาของนิ คมอุตสาหกรรมไฮเทค เห็ นว่าทุนการศึ กษานั้นแม้จะไม่ มากแต่ มี
ความจาเป็ นต่อผูป้ กครองของนักเรี ยน เพื่อเป็ นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ แก่นกั เรี ยนในสถานการณ์
ปัจจุบนั
จัดกิจกรรมวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563
1. ปี 2564 โรงเรี ยนส่งนักเรี ยนรับมอบทุนการศึกษา จานวน 61 ทุน จาก 13 โรงเรี ยน ดังนี้
1.1. โรงเรี ยนปราสาททองวิทยา

จานวน

5

ทุน

1.2. โรงเรี ยนชุมชนวัดกาแพง

จานวน

2

ทุน

1.3. โรงเรี ยนวัดโพธิ์

จานวน

5

ทุน

1.4. โรงเรี ยนวัดทาเลไทยโปรดสัตว์

จานวน

5

ทุน

1.5. โรงเรี ยนราษฎร์นิรมิตร

จานวน

5

ทุน

1.6. โรงเรี ยนวัดสุทธิรุจิราราม

จานวน

5

ทุน

1.7. โรงเรี ยนวัดสามเรื อน

จานวน

3

ทุน

1.8. โรงเรี ยนราษฎร์บารุ ง

จานวน

5

ทุน

1.9. โรงเรี ยนวัดขนอนบ้านกรด

จานวน

5

ทุน

1.10. โรงเรี ยนบ้านบางกระสั้น(โรงงานกระดาษอุปถัมภ์)

จานวน

5

ทุน

1.11. โรงเรี ยนเจ้าฟ้าสร้าง

จานวน

5

ทุน

1.12. โรงเรี ยนวัดสุคนั ธาราม(สุคนั ธวิทยาคาร)

จานวน

5

ทุน

1.13. โรงเรี ยนวัดบ้านหว้า(ชมพูวทิ ยา)

จานวน

6

ทุน

(บุตร พนักงาน บริ ษทั ไทยอินดัสเตรี ยล เอสเตท จากัด 1 คน)
หมายเหตุ : การรับมอบทุนในครั้งนี้ ดาเนินการด้วยความปลอดภัยและตามมาตรการที่กาหนด โดยบริ ษทั ฯ
ดาเนินการให้ผอู ้ านวยการหรื อผูแ้ ทนโรงเรี ยน เป็ นตัวแทนเข้ารับมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้

5

พิธีมอบทุนการศึกษานิคมอุตสาหกรรมไฮเทค

ได้รบั เกียรติจาก คุณวิทยา บุรณศิริ อดีดรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงสาธารณสุข
เป็ นประธานกล่าวเปิ ดงาน และ
คุณสมนึก แสนสมบูรณ์สขุ ผูจ้ ดั การโครงการ บริษทั ไทยอินดัสเตรียล เอสเตท จากัด(นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค)
กล่าวถึงความสาคัญในการสนับสนุ นด้านการศึกษาต่างๆ ของนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค
6

7

ได้รบั เกียรติจาก คุณวิทยา บุรณศิริ อดีดรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงสาธารณสุข
คุณสมนึก แสนสมบูรณ์สขุ ผูจ้ ดั การโครงการ บริษทั ไทยอินดัสเตรียล เอสเตท จากัด(นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค)
และแขกผูม้ ีเกียรติ ร่วมมอบทุนการศึกษาฯ ให้กบั นักเรียน จานวน 61 ทุน
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โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษา ระดับอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัย
หัวข้ อ การเตรียมความพร้ อมสู่ อตุ สาหกรรม 4.0 และเทคนิคการจัดการการเพิม่ ผลผลิต
ประเทศไทยเราได้กา้ วเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งถือว่าเป็ นการปฏิวตั ิอุตสาหกรรมที่สาคัญอีกครั้งหนึ่ง เพราะ
ส่ งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมเราเป็ นอย่างมาก ทั้งระบบการผลิตจากอดีตที่ผ่านมา เป็ นการใช้เทคโนโลยีข้นั สูง
และนวัตกรรมมีส่วนร่ วม รวมถึงเทคนิคการจัดการเพือ่ เพิม่ ผลผลิตยังเป็ นองค์ความรู ้ที่สาคัญ
นักศึกษาและผูท้ ี่จะทางานภาคอุตสาหกรรมจะได้เรี ยนรู ้เพื่อเพิ่มเติมทักษะและเตรี ยมความพร้อมของการ
เปลี่ยนแปลง ซึ่ งในประเทศที่พฒั นาแล้วมีการพัฒนาด้า นการผลิตไปอย่างรวดเร็ วมาก ประเทศไทยเรา ภาครัฐได้
ส่งเสริ ม สนับสนุน ภาคอุตสาหกรรมอย่างเต็มกาลังเพือ่ เข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0
รุ่นที่ 1 จัดกิจกรรมวันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน 2564 (ออนไลน์)
หัวข้ อ “การเตรียมความพร้ อมสู่ อุตสาหกรรม 4.0 และเทคนิคการจัดการการเพิ่มผลผลิต”
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ
1. นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรี อยุธยา

จานวน

172

คน

รุ่นที่ 2 จัดกิจกรรมวันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 (ออนไลน์)
หัวข้ อ “การเตรียมความพร้ อมสู่ อุตสาหกรรม 4.0 และเทคนิคการจัดการการเพิ่มผลผลิต”
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ
1. นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา
หมายเหตุ

จานวน

63

คน

รวมจานวนทั้งสิ้น 235 คน
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โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษา
ระดับอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัย

วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
ได้รบั เกียรติจาก ดร.สุรสั ตัง้ ไพฑูรย์ ผูอ้ านวยการฝ่ าย
พัฒนาอุตสาหกรรม สถาบันไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์
บรรยายหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมสู่อตุ สาหกรรม 4.0
และเทคนิคการจัดการการเพิม่ ผลผลิต”
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โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษา
ระดับอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัย

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา
ได้รบั เกียรติจาก ดร.สุรสั ตัง้ ไพฑูรย์ ผูอ้ านวยการฝ่ ายพัฒนาอุตสาหกรรม สถาบันไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิ กส์
บรรยายหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมสูอ่ ตุ สาหกรรม 4.0 และเทคนิ คการจัดการการเพิ่มผลผลิต”
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