
ปีที่ 17 ฉบับที่ 26 เมษายน - มิถุนายน 2562

โครงการความร่วมมือระหว่าง
สถาบันไทย-เยอรมัน กับ บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จ�ากัด

หลักสูตร Automation System
Integration & Commissioning

หลักสูตร AI Data System Design
for Automation Production 

หลักสูตร Automation Machinery &Mechanical Design 

หลักสูตร Robotics Peripheral System
Integration & Commissioning 

หลักสูตร Automation System
Integration & Commissioning

โครงการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ปี 2562

เดือนมกราคม-เมษายน 2562 จ�ำนวน 25 วัน ณ 
คณะวิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัย
รำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ

เดือนเมษายน-มิถุนายน 2562 จ�ำนวน 30 วัน ณ 
คณะครุศำสตร ์ อุตสำหกรรม มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลสวุรรณภมู ิวิทยำเขตสพุรรณบุรี

เดือนมีนาคม-กรกฏาคม 2562 จ�ำนวน 30 วัน ณ บริษัท นิเด็ค โคปำล (ประเทศไทย) จ�ำกัด
นิคมอุตสำหกรรมนวนคร จ.ปทุมธำนี

เดอืนกุมภาพนัธ์-พฤษภาคม 2562 จ�ำนวน 25 วนั 
ณ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัย
รำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ

เดอืนกุมภาพนัธ์-พฤษภาคม 2562 จ�ำนวน 25 วนั 
ณ บริษัท ทีมพรีซิชั่น จ�ำกัด (มหำชน) อ.ธัญญบุรี



โครงการความร่วมมือระหว่าง
สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ กับ บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จ�ากัด

หลักสูตร การประยุกต์ใช้ AIAG 
APQP, PPAP, FMEA อย่างมี
ประสิทธิภาพ (รุ่น 2) วันที่ 27-28 
กุมภำพันธ์ และ 1 มีนำคม 2562 ณ 
ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยำ จ�ำกัด

หลักสูตร การประยุกต์ใช ้ AIAG, 
MSA, SPC อย่างมีประสิทธิภาพ 
วันที่ 24-26 เมษำยน 2562 ณ ศูนย ์
เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยำ จ�ำกัด

หลักสูตร การควบคุมระบบอัตโนมัติ
และหุ ่นยนต์อุตสาหกรรม (PLC) 
วนัที ่11-19 มีนำคม 2562 ณ มหำวทิยำลยั 
เทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน

หลักสูตร การควบคุมระบบอัตโนมัติ
และหุ่นยนต์อุตสาหกรรม วันท่ี 7-9, 
14-16,21-23 มีนำคม 2562 ณ ศูนย์
เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยำ จ�ำกัด

หลกัสตูร การพฒันาระบบสมองกลฝังตัว
วันที่ 22-30 เมษำยน 2562 ณ คณะ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำช
มงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์วำสุกรี

หลกัสตูร การสอบเทยีบไมโครมเิตอร์ 
และเวอร์เนียร ์คาลิปเปอร์ ด ้วย 
เกจบลอ็ก เพือ่รองรบัอตุสาหกรรม 4.0 
วันที่ 20-22 มีนำคม 2562 ณ ศูนย์
เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยำ

หลักสูตร การพัฒนาระบบสมองกล
ฝังตัว วันที่  28 กุมภำพันธ์ 1-2, 
8-10,15-17 มนีำคม 2562 ณ วทิยำลยั 
เทคนิคลพบุรี



กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ (CSR) บริษัท ไทยอินดัสเตรียล เอสเตท จ�ากัด 
(นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค) ประจ�าปี 2562 (ปีที่ 12)

ด�าเนินการโดย บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จ�ากัด

โครงการฝึกอาชีพส�าหรับเยาวชนและชุมชน (ก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋น)

 ประชุมผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียน รอบนิคมอุตสำหกรรมไฮเทค ในกิจกรรม 

CSR ประจ�ำปี 2562 จ�ำนวน 21 โรงเรยีน ได้แก่ โรงเรยีนวดัสคุนัธำรำม โรงเรยีน

วดับ้ำนหว้ำ โรงเรยีนวงัน้อยวทิยำภมู ิโรงเรยีนวดัโพธ์ิ โรงเรียนวดัท�ำเลไทยโปรด

สัตว์ โรงเรียนรำษฎร์บ�ำรุง โรงเรียนวัดสุทธิรุจิรำรำม โรงเรียนรำษฎร์นิรมิตร 

โรงเรียนวัดสำมเรือน โรงเรียนวัดท�ำใหม่ โรงเรียนวัดขนอนบ้ำนกรด 

โรงเรียนวัดสว่ำงอำรมณ์ โรงเรียนวัดสำมกอ โรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศ์พิทยำ 

โรงเรียนวัดบ้ำนหีบ โรงเรียนวัดชุมพลนิกำยำรำม โรงเรียนชุมชนวัดก�ำแพง 

โรงเรียนปรำสำททองวิทยำ โรงเรียนวัดลำดระโหง โรงเรียนเจ้ำฟ้ำสร้ำง และ

โรงเรียนวัดโพธิ์แตงใต้

 กำรประชุมดังกล่ำวเพื่อสรุปผลกิจกรรมของปี 2561 และเตรรียมพร้อม

กิจกรรมปี 2562 ต่อไป

 บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จ�ากัด

ได้จัดโครงกำรฝึกอำชีพส�ำหรับเยำวชนและชุมชน 

ในวันที่ 29 มีนำคม 2562 เพื่อให้ชุมชนได้มีโอกำส 

เรียนรู้กำรประกอบอำชีพอีกทั้งเป็นกำรใช้เวลำว่ำงให้

เป็นประโยชน์ กำรฝึกอำชีพดังกล่ำวมีชุมชนเข้ำร่วม

จ�ำนวน 58 คน บรษิทั ศนูย์เทคโนโลยไีฮเทคอยธุยำ จ�ำกดั 

จะจัดโครงกำรฝึกอำชีพปีละ 4 ครั้ง



กิจกรรม CSR นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค

ติดตามรายละเอียด หลักสูตรฝึกอบรมต่างๆ ได้ที่
บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จ�ากัด

เลขที่ 99 หมู่ 5 ต.บ้ำนหว้ำ อ.บำงปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยำ  13160
โทร 035-350136 ต่อ 16 (คุณนฤมล) โทรสำร 035-314370, 035-350136

E-mail: attc-ayutthaya@hotmail.com

เว็บไซต์  http://www.attc-hitech.com/

ผ่านทาง Facebook 

 นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า และผู้ประกอบการในนิคมฯ ร่วมมอบขนม และจักรยำนให้กับเทศบำลปรำสำททอง 

อบต.บ้ำนโพ อบต.บ้ำนหว้ำ ชุมชนบ้ำนเลนหมู่ 2 และหมู่ 4 โรงเรียนบ้ำนโพ โรงเรียนบ้ำนหว้ำ เพ่ือใช้ในกำรจัดกิจกรรม 

วันเด็กแห่งชำติประจ�ำปี 2562 ณ ส�ำนักงำนนิคมอุตสำหกรรมบ้ำนหว้ำ (ไฮเทค) วันพฤหัสบดี 10 มกรำคม พ.ศ. 2562

 ส�านักงานนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า จัดท�าโครงการ 

กนอ. แบ่งปัน สรรสร้างสขุ โดยให้จดักิจกรรมรบับรจิาคโลหติ 

จำกพนักงำนในสถำนประกอบกำรภำยในนิคมฯ บ้ำนหว้ำ 

เพื่อน�ำโลหิตไปช่วยเหลือสังคม โดยมอบให้แก่โรงพยำบำล

พระนครศรอียุธยำ เพือ่เกบ็ไว้ใช้ส�ำหรบัผู้ป่วยในกรณฉีกุเฉนิและ

ส�ำรองไว้รักษำผู้ป่วยที่ต้องกำรโลหิต ณ อำคำรใหม่ส�ำนักงำน

นิคมอุตสำหกรรมบ้ำนหว้ำ (ไฮเทค) วันที่ 14 มีนำคม 2562

 ส�ำนกังำนนคิมอตุสำหกรรมบ้ำนหว้ำ จดักจิกรรม
ส่งเสรมิกำรมส่ีวนร่วมของประชำชนในกำรก�ำกบัโรงงำน
ในนิคมอุตสำหกรรม “ธงขาวดาวเขียว” โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ชุมชนโดยรอบนิคมฯ มีโอกำสรับรู้
และมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบกำรบริหำรจัดกำรด้ำน 
สิง่แวดล้อม อำชวีอนำมยั และควำมปลอดภัยของโรงงำน 
โดยคณะกรรมกำรตรวจประเมิน เข้ำร่วมตรวจประเมิน
โรงงำนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน และตัวแทนของ 
บริษัทฯ น�ำคณะกรรมกำรเดินเยี่ยมชมรอบ บริษัท 
ลินเซ่นส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด วันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2562

 ส�านักงานนิคมฯ บ้านหว้า จดัท�ำโครงกำรส่งเสริมกำรมส่ีวนร่วมของประชำชนในกำรจดักำรด้ำนส่ิงแวดล้อมควำมปลอดภยั 

โดยจัดให้มกีำรประชุมเพือ่ให้คณะกรรมกำรฯ ได้รบัทรำบถงึมำตรกำรป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อมและมำตรกำรตดิตำม

ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของนิคมฯ บ้ำนหว้ำ พร้อมขอรับฟังข้อเสนอแนะและปรับปรุงด้ำนส่ิงแวดล้อมให้มีประสิทธิภำพต่อไป 

ณ ห้องประชุมส�ำนักงำนนิคมอุตสำหกรรมบ้ำนหว้ำ ชั้น 1 วันที่ 19 มีนำคม 2562


