
  

 

 

 

 

 

สรุปการด าเนินงาน 

กจิกรรมสาธารณะประโยชน์ต่อเยาวชนและชุมชน 

ประจ าปี 2561 

ของ  บริษัท ไทยอนิดสัเตรียล เอสเตท จ ากดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ด าเนินการโดย 

บริษัท ศูนย์เทคโนโลยไีฮเทคอยุธยา จ ากัด 



ค ำน ำ 

บริษทั ไทยอินดสัเตรียล  เอสเตท จ ำกดั (นิคมอุตสำหกรรมไฮเทค) ไดต้ระหนกัและเห็นถึงควำมส ำคญัของ

กำรอยูร่่วมกนัอยำ่งมีควำมสุขระหวำ่ง นิคมอุตสำหกรรม  โรงงำน  โรงเรียน และชุมชน  ท่ีตอ้งเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนั  

ช่วยเหลือเก้ือกูลกันจึงได้ริเร่ิมท ำกิจกรรมสำธำรณประโยชน์(CSR)  ตั้ งแต่ปี 2551 โดยมอบให้ บริษัท ศูนย์

เทคโนโลยไีฮเทคอยธุยำ จ ำกดั  เป็นผูด้  ำเนินกำรทั้งหมด  จวบจนปัจจุบนัเป็นเวลำกวำ่ 10 ปีต่อเน่ือง 

กิจกรรมดงักล่ำวไดเ้สริมสร้ำงควำมรัก ควำมสำมคัคี และควำมผกูพนักนัมำอยำ่งยำวนำน โดยเป็นกิจกรรม

ท่ีย ัง่ยืนและมีคุณค่ำต่อสังคม โดยเฉพำะกิจกรรมกบัเยำวชนโรงเรียนต่ำงๆ ได้แพร่ขยำยกวำ้งมำกข้ึนจำกเดิมมี

โรงเรียนท่ีร่วมกิจกรรมเพียง 4-5 แห่ง  ปัจจุบนัมีจ ำนวน  20  แห่ง  เยำวชนนกัเรียนไดรั้บคุณประโยชน์จำกกิจกรรม

ท่ีหลำกหลำยทั้งเสริมสร้ำงทกัษะ  ควำมรู้ และประสบกำรณ์แก่เยำวชน 

โครงกำรกับภำคกำรศึกษำได้ขยำยกิจกรรมรวมถึงวิทยำลัยอำชีวะ และระดับมหำวิทยำลัย แต่ละปีมี

กิจกรรมกำรศึกษำท่ีสอดคลอ้งกบักำรปฏิรูปกำรศึกษำเพื่อจะพฒันำคุณภำพกำรศึกษำไปในทำงเดียวกนัโดยมีส่วน

ร่วมกบัทุกภำคส่วนในกำรท ำกิจกรรมต่ำงๆ อีกดว้ย 

 ปี 2561 ไดด้ ำเนินกิจกรรมสำธำรณะประโยชน์ต่อเยำวชนและชุมชน ดงัต่อไปน้ี 

1. โครงกำรฝึกอำชีพส ำหรับชุมชนรอบนิคมอุตสำหกรรมไฮเทค ( หลักสูตรกำรจัดแจกนัดอกไม้แห้งและกำรจัด

ช่อดอกไม้แห้ง ) 

1.1  รุ่นท่ี  1 จดักิจกรรมวนัเสำร์ท่ี  31  มีนำคม  2561 

1. ชุมชนรอบนิคมไฮเทค    จ ำนวน  34 คน 

2. โครงกำรฝึกอำชีพส ำหรับชุมชนรอบนิคมอุตสำหกรรมไฮเทค (หลักสูตรกำรผูกผ้ำและกำรจับจีบผ้ำ) 

2.1 จดักิจกรรมวนัศุกร์ ท่ี 11  พฤษภำคม  2561 

1. ชุมชนรอบนิคมไฮเทค    จ ำนวน  30 คน 

3. โครงกำรฝึกอำชีพส ำหรับชุมชนรอบนิคมอุตสำหกรรมไฮเทค (หลักสูตรข้ำวเหนียวมูล 7 สี กบักำรต่อยอดธุรกจิ) 

3.1 จดักิจกรรมวนัเสำร์ท่ี  21  กรกฎำคม  2561 

1. ชุมชนรอบนิคมไฮเทค     จ ำนวน  45 คน 

4. โครงกำรฝึกอำชีพส ำหรับชุมชนรอบนิคมอุตสำหกรรมไฮเทค (หลักสูตรกำแฟโบรำณกับกำรต่อยอดธุรกจิ) 

4.1 จดักิจกรรมวนองัคำรท่ี  27  พฤศจิกำยน  2561 

1. ชุมชนรอบนิคมไฮเทค    จ ำนวน  115 คน 

 รวม  4  รุ่น จ ำนวน  224  คน 

 

 

 



5. โครงกำรสืบสำนเยำวชนดนตรีไทยในวสิำหกจิชุมชนตลำดโก้งโค้ง 

5.1 รุ่นท่ี  1 จดักิจกรรมวนัเสำร์ท่ี  2  มิถุนำยน   2561 

1.  โรงเรียนวดัโพธ์ิ     จ ำนวน  20 คน 

5.2 รุ่นท่ี  2 จดักิจกรรมวนัเสำร์ท่ี  30  มิถุนำยน   2561 

1.  โรงเรียนรำษฎร์นิรมิตร    จ ำนวน  25 คน 

5.3 รุ่นท่ี  3 จดักิจกรรมวนัเสำร์ท่ี  14  กรกฎำคม  2561 

1.  โรงเรียนวดับำ้นหวำ้     จ ำนวน  25 คน 

5.4  รุ่นท่ี  4 จดักิจกรรมวนัเสำร์ท่ี  25  สิงหำคม   2561 

1.  โรงเรียนเจำ้ฟ้ำสร้ำง     จ ำนวน  20 คน 

 รวม  4  รุ่น จ ำนวน  90  คน 

6. โครงกำร Hi-Tech English Camps 

6.1  รุ่นท่ี  1  เรียนวนัพุธท่ี  6, 13, 20  มิถุนำยน  2561 

 โรงเรียนท่ีเขำ้ร่วมโครงกำร 

1. โรงเรียนวดัสุทธิรุจิรำรำม    จ ำนวน  32 คน 

2. โรงเรียนวงันอ้ยวทิยำภูมิ    จ ำนวน  40 คน 

3. โรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศพ์ิทยำ   จ ำนวน  50 คน 

4. โรงเรียนวดัท ำใหม่     จ ำนวน  22 คน 

5. โรงเรียนวดับำ้นหีบ    จ ำนวน  19 คน 

รวมทั้งหมด       163 คน 

6.2  รุ่นท่ี  2  เรียนวนัพุธท่ี  4, 11, 18  กรกฎำคม  2561 

 โรงเรียนท่ีเขำ้ร่วมโครงกำร 

1. โรงเรียนวดัสุคนัธำรำม    จ ำนวน  38 คน 

2. โรงเรียนวดัโพธ์ิ     จ ำนวน  45 คน 

3. โรงเรียนรำษฎร์บ ำรุง    จ ำนวน  38 คน 

4. โรงเรียนวดัสำมกอ(วงศป์ระชำรัฐ)   จ ำนวน  30 คน 

5. โรงเรียนวดัลำดระโหง    จ ำนวน  25 คน 

รวมทั้งหมด       176 คน 

6.3  รุ่นท่ี  3  เรียนวนัพุธท่ี  15, 22, 29  สิงหำคม 2561 

 โรงเรียนท่ีเขำ้ร่วมโครงกำร 

1. โรงเรียนวดับำ้นหวำ้    จ ำนวน  35 คน 

2. โรงเรียนวดัสำมเรือน    จ ำนวน  19 คน 



3. โรงเรียนรำษฎร์นิรมิตร    จ ำนวน  45 คน 

4. โรงเรียนวดัชุมพลนิกำยำรำม   จ ำนวน  31 คน 

5. โรงเรียนชุมชนวดัก ำแพง    จ ำนวน  25 คน 

รวมทั้งหมด       155 คน 

6.4  รุ่นท่ี  4  เรียนวนัพุธท่ี  5, 12, 19  กนัยำยน  2561 

 โรงเรียนท่ีเขำ้ร่วมโครงกำร 

1. โรงเรียนวดัท ำเลไทยโปรดสัตว ์   จ ำนวน  26 คน 

2. โรงเรียนวดัขนอนบำ้นกรด    จ ำนวน  34 คน 

3. โรงเรียนวดัสวำ่งอำรมณ์    จ ำนวน  40 คน 

4. โรงเรียนปรำสำททองวทิยำ    จ ำนวน  60 คน 

5. โรงเรียนเจำ้ฟ้ำสร้ำง    จ ำนวน  35 คน 

รวมทั้งหมด       195 คน 

รวม 4  รุ่น  จ  ำนวน  689  คน 

7. โครงกำรสัมมนำพเิศษ แก่ครู อำจำรย์ 

7.1 รุ่นท่ี  1  จดักิจกรรมวนัองัคำรท่ี  7  สิงหำคม  2561 

1. หลกัสูตรเทคนิคกำรสอนและส่ือกำรเรียนรู้ LD      จ ำนวน  26  คน 

2. หลกัสูตรชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวชิำชีพเพื่อพฒันำผูเ้รียน PLC   จ ำนวน  96  คน 

รวมทั้งหมด                   122  คน 

8. โครงกำรเปิดโลกอำชีพเยำวชนคนกรุงเก่ำ 

8.1  รุ่นท่ี  1  จดักิจกรรมวนัพุธท่ี  8  สิงหำคม  2561 

 โรงเรียนท่ีเขำ้ร่วมกิจกรรม ระดบัชั้นมธัยมศึกษำตอนตน้ 

1. โรงเรียนวดัสุคนัธำรำม     จ ำนวน  47 คน 

2. โรงเรียนวงันอ้ยวทิยำภูมิ    จ ำนวน  66 คน 

3. โรงเรียนวดัขนอนบำ้นกรด    จ ำนวน  39 คน 

4. โรงเรียนวดัศิวำรำม     จ ำนวน  22 คน 

5. โรงเรียนพระอินทร์ศึกษำ(กล่อมสกุลอุทิศ)  จ ำนวน  50 คน 

6. โรงเรียนจรูญกิมล้ีกิจจำทรอนุสรณ์   จ ำนวน  28 คน 

รวมทั้งหมด                    252   คน 

 

 



9. โครงกำรตำมรอยเศรษฐกจิพอเพยีงของพ่อ 

9.1  รุ่นท่ี  1  จดักิจกรรมวนัพุธท่ี 21  พฤศจิกำยน 2561 

1. โรงเรียนวดัสุคนัธำรำม   จ ำนวน  10 คน 

2. โรงเรียนวงันอ้ยวทิยำภูมิ   จ ำนวน  10 คน 

3. โรงเรียนวดัโพธ์ิ    จ ำนวน  11 คน 

4. โรงเรียนวดัท ำเลไทยโปรดสัตว ์  จ ำนวน  10 คน 

5. โรงเรียนวดัสวำ่งอำรมณ์   จ ำนวน  10 คน 

6. โรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศพ์ิทยำ  จ ำนวน  10 คน 

7. โรงเรียนรำษฎร์บ ำรุง    จ ำนวน  10 คน 

8. โรงเรียนรำษฎร์นิรมิตร   จ ำนวน  10 คน 

9. โรงเรียนวดับำ้นหวำ้    จ ำนวน  10 คน 

10. โรงเรียนวดัสุทธิรุจิรำรำม   จ ำนวน   5 คน 

11. โรงเรียนวดัสำมกอ(วงศป์ระชำรัฐ)  จ ำนวน  10 คน 

12. โรงเรียนเจำ้ฟ้ำสร้ำง    จ ำนวน  10 คน 

13. โรงเรียนวดัชุมพลนิกำยำรำม   จ ำนวน  11 คน 

14. โรงเรียนปรำสำททองวทิยำ   จ ำนวน  10 คน 

15. โรงเรียนวดับำ้นหีบ    จ ำนวน  10 คน 

16. โรงเรียนชุมชนวดัก ำแพง   จ ำนวน  10 คน 

17. โรงเรียนวดัลำดระโหง   จ ำนวน  10 คน 

รวมทั้งหมด                    165   คน 

10. โครงกำรวนัวิทยำศำสตร์ส ำหรับเยำวชน  คร้ังที ่ 9 

10.1  รุ่นท่ี  1  จดักิจกรรมวนัศุกร์ท่ี  14  ธนัวำคม  2561 

1. โรงเรียนวดัสุคนัธำรำม   จ ำนวน  48 คน 

2. โรงเรียนวดัขนอนบำ้นกรด   จ ำนวน  45 คน 

3. โรงเรียนวดัท ำเลไทโปรดสัตว ์  จ ำนวน  49 คน 

4. โรงเรียนวดัสุทธิรุจิรำรำม   จ ำนวน  57 คน 

5. โรงเรียนวดัโพธ์ิ    จ ำนวน  45 คน 

6. โรงเรียนรำษฎร์บ ำรุง   จ ำนวน  62 คน 

7. โรงเรียนวดับำ้นหวำ้    จ ำนวน  50 คน 

8. โรงเรียนรำษฎร์นิรมิตร   จ ำนวน  35 คน 



9. โรงเรียนวงันอ้ยวทิยำภูมิ   จ ำนวน  53 คน 

10. โรงเรียนวดัสำมเรือน   จ ำนวน  20 คน 

11. โรงเรียนวดัท ำใหม่    จ ำนวน  27 คน 

12. โรงเรียนวดัสวำ่งอำรมณ์   จ ำนวน  46 คน 

13. โรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศพ์ิทยำ  จ ำนวน  57 คน 

14. โรงเรียนวดัลำดระโหง   จ ำนวน  30 คน 

15. โรงเรียนวดัชุมพลนิกำยำรำม   จ ำนวน  49 คน 

16. โรงเรียนวดับำ้นหีบ    จ ำนวน   4 คน 

17. โรงเรียนปรำสำททองวทิยำ   จ ำนวน  60 คน 

18. โรงเรียนเจำ้ฟ้ำสร้ำง    จ ำนวน  38 คน 

19. โรงเรียนวดัสำมกอ(วงศป์ระชำรัฐ)  จ ำนวน  53 คน 

20. โรงเรียนชุมชนวดัก ำแพง   จ ำนวน  37 คน 

รวมทั้งหมด                    865   คน 

11. โครงกำรมอบทุนกำรศึกษำ นิคมอุตสำหกรรมไฮเทค (ประเภทขำดแคลนทุนทรัพย)์ 

11.1  จดักิจกรรมวนัศุกร์ท่ี  15 ธนัวำคม 2560  จ ำนวน  45  ทุน  ทุนละ 2,000 บำท 

โรงเรียนท่ีไดรั้บทุน 

1. โรงเรียนวดัสุคนัธำรำม   จ ำนวน  5 คน 

2. โรงเรียนวดัขนอนบำ้นกรด   จ ำนวน  5 คน 

3. โรงเรียนวดัท ำเลไทโปรดสัตว ์  จ ำนวน  5 คน 

4. โรงเรียนวดัสุทธิรุจิรำรำม   จ ำนวน  5 คน 

5. โรงเรียนวดัโพธ์ิ    จ ำนวน  5 คน 

6. โรงเรียนรำษฎร์บ ำรุง   จ ำนวน  5 คน 

7. โรงเรียนวดับำ้นหวำ้    จ ำนวน  5 คน 

8. โรงเรียนรำษฎร์นิรมิตร   จ ำนวน  5 คน 

9. โรงเรียนวงันอ้ยวทิยำภูมิ   จ ำนวน  3 คน 

10. โรงเรียนวดัสำมเรือน   จ ำนวน  1 คน 

11. โรงเรียนวดัท ำใหม่    จ ำนวน  1 คน 

12. โรงเรียนวดัสวำ่งอำรมณ์   จ ำนวน  1 คน 

13. โรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศพ์ิทยำ  จ ำนวน  1 คน 

14. โรงเรียนวดัชุมพลนิกำยำรำม   จ ำนวน  5 คน 

15. โรงเรียนปรำสำททองวทิยำ   จ ำนวน  5 คน 



16. โรงเรียนเจำ้ฟ้ำสร้ำง    จ ำนวน  4 คน 

17. โรงเรียนชุมชนวดัก ำแพง   จ ำนวน  3 คน 

รวมทั้งหมด                    64   คน 

12. โครงกำรภำษำญีปุ่่นเพือ่กำรส่ือสำรเบือ้งต้น 

12.1  รุ่นท่ี  1 จดักิจกรรมระหวำ่งวนัเสำร์ท่ี  3, 10, 17, 24, 31  มีนำคม  2561 

1. บุคคลทัว่ไปรอบนิคมอุตสำหกรรมไฮเทค  จ ำนวน  26  คน 

รวมทั้งหมด                     26  คน 

13. โครงกำรภำษำองักฤษเพือ่กำรส่ือสำร 

13.1  รุ่นท่ี  1  จดักิจกรรมระหวำ่งวนัเสำร์ท่ี  3, 10, 17, 24, กุมภำพนัธ์ – 3, 10  มีนำคม 2561 

1. บุคคลทัว่ไปรอบนิคมอุตสำหกรรมไฮเทค  จ ำนวน  36 คน 

13.2  รุ่นท่ี  2  จดักิจกรรมระหวำ่งวนัเสำร์ท่ี  4, 11, 18, 25,  สิงหำคม – 1  กนัยำยน 2561 

1. บุคคลทัว่ไปรอบนิคมอุตสำหกรรมไฮเทค  จ ำนวน  21 คน 

รวม 2 รุ่น  จ  ำนวน  57  คน 

14. โครงกำรให้ควำมรู้แก่นักศึกษำช่ำงอุตสำหกรรม วิทยำลยัเทคนิค 

14.1  รุ่นท่ี  1  จดักิจกรรมวนัจนัทร์ท่ี 5 กุมภำพนัธ์  2561 

 ผูเ้ขำ้ร่วมโครงกำร 

1. นกัศึกษำวทิยำลยัเทคนิคลพบุรี   จ ำนวน  100 คน 

14.2  รุ่นท่ี  2  จดักิจกรรมวนัพฤหสับดีท่ี 12 กรกฎำคม 2561 

ผูเ้ขำ้ร่วมโครงกำร 

1. นกัศึกษำวทิยำลยัเทคนิคนนทบุรี   จ ำนวน   70 คน 

รวม 2 รุ่น  จ  ำนวน  170  คน 

สรุปในปี 2561  มีกิจกรรมโครงกำรต่ำงๆ  เพิ่มมำกข้ึนและมีนักเรียนโรงเรียนต่ำงๆ  เขำ้ร่วมกิจกรรม
รวมทั้งชุมชนทั้งส้ิน 2,602 คน  กิจกรรมต่ำงๆ  ท่ีด ำเนินกำรมำนั้น  บริษทั ไทยอินดสัเตรียล เอสเตท จ ำกดั  มิได้
มุ่งหวงัผลประโยชน์ใดๆ  แต่ตอ้งกำรให้เยำวชนมีควำมรู้ต่ำงๆ ท่ีหลำกหลำยเพื่อเติบโตเป็นผูใ้หญ่ท่ีมีคุณค่ำต่อ
สังคมและประเทศชำติในท่ีสุด 



สารบัญ 

สารบัญ          หน้า 

สรุปการด าเนินงานกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ต่อเยาวชน         

ประจ าปี 2561  ของ บริษทั ไทยอินดสัเตรียล เอสเตท จ ากดั 

โครงการ  ฝึกอาชีพส าหรับเยาวชนและชุมชนอยา่งย ัง่ยนื         1  

หลกัสูตรการจดัแจกนัดอกไมแ้หง้และการจดัช่อดอกไม ้         2 

หลกัสูตรการผกูผา้และการจบัจีบผา้           3 

หลกัสูตรขา้วเหนียวมูล 7 สี กบัการต่อยอดธุรกิจ          4 

หลกัสูตรกาแฟโบราณกบัการต่อยอดธุรกิจ           5 

โครงการ  สืบสานเยาวชนดนตรีไทยในวสิาหกิจชุมชนตลาดโกง้โคง้ รุ่น  1-4                  6-7 

โครงการ  HI-TECH  ENGLISH  CAMPS                     8-9 

โครงการ  HI-TECH  ENGLISH  CAMPS  รุ่นท่ี  1                    10 

โครงการ  HI-TECH  ENGLISH  CAMPS  รุ่นท่ี  2                    11 

โครงการ  HI-TECH  ENGLISH  CAMPS  รุ่นท่ี  3                    12 

โครงการ  HI-TECH  ENGLISH  CAMPS  รุ่นท่ี  4                     13 

โครงการ  สัมมนาพิเศษแก่ครู อาจารย ์                  14-15 

โครงการ  เปิดโลกอาชีพเยาวชนคนกรุงเก่า คร้ังท่ี 1                 16-17 

โครงการ  ตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงของพอ่                      18-19 

โครงการ  วนัวทิยาศาสตร์ส าหรับเยาวชนคร้ังท่ี 9  และมอบทุนการศึกษา นิคมไฮเทค             21-25 

โครงการ  ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการส่ือสาร                     26 

โครงการ  ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร                27-28 

โครงการ  ใหค้วามรู้แก่นกัศึกษาช่างอุตสาหกรรม วทิยาลยัเทคนิค       29 



1 

สรุปการด าเนินงาน 

กจิกรรมสาธารณะประโยชน์ต่อเยาวชน  ประจ าปี  2561 

 ของ  บริษทั  ไทยอนิดัสเตรียล  เอสเตท  จ ากดั 

โครงการฝึกอาชีพส าหรับเยาวชนและชุมชนอยา่งย ัง่ยนืรอบนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 

ณ  ศูนยเ์ทคโนโลยไีฮเทคอยุธยา 

รุ่นที ่ 1   หลกัสูตรการจดัแจกนัดอกไมแ้หง้และการจดัช่อดอกไมแ้หง้ จดักิจกรรมวนัเสาร์ท่ี 31 มีนาคม 2561 

1. ชุมชนรอบนิคมไฮเทค จ านวน 34 คน 

รุ่นที่  2   หลกัสูตรการผกูผา้และจบัจีบผา้  จดักิจกรรมวนัศุกร์ท่ี 11 พฤษภาคม 2561 

1. ชุมชนรอบนิคมไฮเทค จ านวน 30 คน 

รุ่นที่  3   หลกัสูตรขา้วเหนียวมูล 7 สี กบัการต่อยอดธุรกิจ จดักิจกรรมวนัเสาร์ท่ี 21 กรกฎาคม 2561 

1. ชุมชนรอบนิคมไฮเทค จ านวน 45 คน 

รุ่นที่  4   หลกัสูตรกาแฟโบราณกบัการต่อยอดธุรกิจ  จดักิจกรรมวนัองัคารท่ี 27 พฤศจิกายน 2561 

1. ชุมชนรอบนิคมไฮเทค จ านวน 115 คน 

หมายเหตุ รวมจ านวน  224  คน 
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โครงการฝึกอาชพีส าหรบัชุมชนอยา่งยัง่ยนื รุน่ที่ 1 

หลกัสูตรการจดัแจกนัดอกไมแ้หง้และการจดัชอ่ดอกไมแ้หง้ 

ไดร้บัเกยีรตจิากคณุอจัฉรา  วงษว์านชิ ประธานชมรมบรหิารงานบคุคลไฮเทค และ

กรรมการบริหาร บริษทั มติซยุไฮ-เทค (ประเทศไทย) จ ากดั ประธานกลา่วเปดิการฝกึอบรม 
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โครงการฝึกอาชพีส าหรบัชุมชนอยา่งยัง่ยนื รุน่ที่ 2 

หลกัสูตรผูกผา้และการจบัจบีผ้า 

ไดร้บัเกยีรตจิาก คณุสโุชต ิศริยิานนท ์ ผูอ้ านวยการ ส านกังานนคิมอตุสาหกรรมบา้นหวา้ 

เปน็ประธานกลา่วเปดิการฝกึอบรม 
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โครงการฝึกอาชพีส าหรบัชุมชนอยา่งยัง่ยนื รุน่ที่ 3 

หลกัสูตรขา้วเหนยีวมูล 7 ส ีกับการต่อยอดธรุกจิ 
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โครงการฝึกอาชพีส าหรบัชุมชนอยา่งยัง่ยนื รุน่ที่ 4 

หลกัสูตรกาแฟโบราณกบัการต่อยอดธุรกจิ 
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โครงการสืบสานเยาวชนดนตรีไทยในวสิาหกิจชุมชนตลาดโกง้โคง้ 

ณ  วสิาหกิจชุมชนตลาดโกง้โคง้ 

รุ่นที่  1 จดักิจกรรมวนัเสาร์ท่ี  2  มิถุนายน  2561 

1. โรงเรียนวดัโพธ์ิ     จ านวน  20 คน 

รุ่นที่  2 จดักิจกรรมวนัเสาร์ท่ี  30  มิถุนายน  2561 

1. โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร    จ านวน  25 คน 

รุ่นที่  3 จดักิจกรรมวนัเสาร์ท่ี  14  กรกาคม  2561 

1. โรงเรียนวดับา้นหวา้    จ านวน  25 คน 

รุ่นที่  4 จดักิจกรรมวนัเสาร์ท่ี  25  สิงหาคม  2561 

1. โรงเรียนเจา้ฟ้าสร้าง    จ านวน  20 คน 

 

หมายเหตุ รวมจ านวน  90  คน 
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 โครงการสบืสานเยาวชนดนตรีไทยในวสิาหกจิชมุชนตลาดโก้งโคง้ 

การแสดงจากนกัเรยีน โรงเรยีนวดัโพธิ ์

การแสดงจากนกัเรยีน โรงเรยีนราษฎรน์ริมติร 

การแสดงจากนกัเรยีน โรงเรยีนวดับา้นหวา้ 

การแสดงจากนกัเรยีน โรงเรยีนเจา้ฟา้สรา้ง 
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โครงการ Hi-Tech English Camps 
ไดด้ าเนินการฝึกอบรมไป  4  รุ่น 

รุ่นที่  1 เรียนวนัพุธท่ี  6, 13, 20  มิถุนายน  2561 โรงเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการ 

1. โรงเรียนวดัสุทธิรุจิราราม    จ านวน  32 คน 

2. โรงเรียนวงันอ้ยวทิยาภูมิ    จ านวน  40 คน 

3. โรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศพ์ิทยา   จ านวน  50 คน 

4. โรงเรียนวดัท าใหม่     จ านวน  22 คน 

5. โรงเรียนวดับา้นหีบ    จ านวน  19 คน 

รุ่นที่  2 เรียนวนัพุธท่ี  4, 11, 18  กรกฎาคม  2561 โรงเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการ 

1. โรงเรียนวดัสุคนัธาราม    จ านวน  38 คน 

2. โรงเรียนวดัโพธ์ิ     จ านวน  45 คน 

3. โรงเรียนราษฎร์บ ารุง    จ านวน  38 คน 

4. โรงเรียนวดัสามกอ(วงศป์ระชารัฐ)   จ านวน  30 คน 

5. โรงเรียนวดัลาดระโหง    จ านวน  25 คน 

รุ่นที่  3 เรียนวนัพุธท่ี  15, 22, 29 สิงหาคม  2561 โรงเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการ 

1. โรงเรียนวดับา้นหวา้    จ านวน  35 คน 

2. โรงเรียนวดัสามเรือน    จ านวน  19 คน 

3. โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร    จ านวน  45 คน 

4. โรงเรียนวดัชุมพลนิกายาราม   จ านวน  31 คน 

5. โรงเรียนชุมชนวดัก าแพง    จ านวน  25 คน 

รุ่นที่  4 เรียนวนัพุธท่ี  5, 12, 19  กนัยายน  2561 โรงเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการ 

1. โรงเรียนวดัท าเลไทยโปรดสัตว ์   จ านวน  26 คน 

2. โรงเรียนวดัขนอนบา้นกรด    จ านวน  34 คน 

3. โรงเรียนวดัสวา่งอารมณ์    จ านวน  40 คน 

4. โรงเรียนปราสาททองวทิยา    จ านวน  60 คน 

5. โรงเรียนเจา้ฟ้าสร้าง    จ านวน  35 คน 

หมายเหตุ รวมจ านวนทั้งส้ิน  689  คน 
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ก าหนดการตารางกจิกรรมภาษาองักฤษ Hi-Tech English Camps (ปีที่ 11) 

วนัที ่  1 

09.00 – 10.00 น. กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเขา้สู่ Hi-Tech English Camps,   
กิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ละลายพฤติกรรม  

10.30 – 12.00 น. กิจกรรมนกัเรียนโปร่งใสห่างไกลคอรัปชัน่  

12.00 – 13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั 

13.00 – 14.30 น. กิจกรรมการเตรียมพร้อมในการประกอบสัมมาชีพในอนาคต   

14.30 – 15.30  น. กิจกรรมภาษาองักฤษเพื่อพฒันาศกัยภาพ 

วนัที ่ 2 

09.00 – 12.00 น. กิจกรรมภาษาองักฤษเพื่อพฒันาศกัยภาพ 

12.00 – 13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั 

13.00 – 14.00 น. กิจกรรมแบ่งกลุ่มเพื่อการเรียนรู้ภาษาองักฤษโดยการท างานเป็นกลุ่ม,   

การพฒันาศกัยภาพสู่การเตรียมพร้อมในการประกอบอาชีพทั้งในประเทศและอาเซียน 

14.00 – 15.30 น. กิจกรรมภาคสนามภาษาองักฤษ 

วนัที ่ 3 

09.00 – 12.00 น. กิจกรรมสนุกกบั STEM ศึกษา 

12.00 – 13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั 

13.00 – 15.00 น. กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาองักฤษต่อการสอบวดัผลของนกัเรียน 

15.00 – 15.30 น. การประเมินผลกิจกรรม  Hi-Tech English Camps 

15.30  น.  ปิดโครงการ 

 

 

 

 

 



10 
 

 

 

 

 

 

 โครงการ Hi-Tech English Camps รุน่ที ่1 

ไดรั้บเกียรติจากคณุกลัยาณ ี นรสงิห ์ รองผูอ้ านวยการ ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา

พระนครศรอียธุยา เขต 1  มาเปน็ประธานกลา่วเปดิงานในพธิเีปดิรุน่ที ่1 

และรวมภาพการด าเนนิกจิกรรมตลอดทัง้ทัง้ 3 วนั 
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ไดรั้บเกียรติจากคณุสโุชต ิ ศริยิานนท ์ ผูอ้ านวยการส านกังานนคิมบา้นหวา้(ไฮเทค)   

มาเปน็ประธานกลา่วเปดิงานในพธิเีปดิรุน่ที ่2 

และรวมภาพการด าเนนิกจิกรรมตลอดทัง้ทัง้ 3 วนั 

 

 โครงการ Hi-Tech English Camps รุน่ที ่2 
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ไดรั้บเกียรติจากคณุปรชีา จรเณร อดตีผูอ้ านวยการส านกังานนคิมอตุสาหกรรมบางปะอนิและอดตี

ผูอ้ านวยการส านกังานนคิมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั มาเปน็ประธานกลา่วเปดิงานในพธิเีปดิรุน่ที ่3 

และรวมภาพการด าเนนิกจิกรรมตลอดทัง้ทัง้ 3 วนั 

 

 โครงการ Hi-Tech English Camps รุน่ที ่3 
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ไดรั้บเกียรติจากคณุชยาภรณ ์อรณุรตัน ์ ผูอ้ านวยการศนูยว์ทิยาศาสตรเ์พือ่การศกึษา

พระนครศรอียธุยา  มาเปน็ประธานกลา่วเปดิงานในพธิเีปดิรุน่ที ่4 

และรวมภาพการด าเนนิกจิกรรมตลอดทัง้ทัง้ 3 วนั 

 

 โครงการ Hi-Tech English Camps รุน่ที ่4 
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โครงการสัมมนาพิเศษ 
“ เทคนิคการสอนและส่ือการเรียนรู้ LD ” 

และ 
“ ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพเพื่อพฒันาผูเ้รียน PLC ” 

ณ  ศนูยเ์ทคโนโลยไีฮเทคอยธุยา 

รุ่นที่  1  จดักิจกรรมวนัองัคารท่ี  7  สิงหาคม  2561 

หมายเหตุ 

 โรงเรียนเขา้ร่วม  19  โรงเรียน 

 ครู อาจารย ์ เทคนิคการสอนและส่ือการเรียนรู้ LD     จ านวน  26  คน 

 ครู อาจารย ์ ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพเพื่อพฒันาผูเ้รียน PLC  จ านวน  96  คน 

 

รวมผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมทั้งหมด  122  คน 
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ทมีวทิยากร การพฒันาเดก็ LD ผูท้รงคณุวฒุ ิ

จากองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสรุาษฎรธ์าน ี

ทมีวทิยากร PLC ผูท้รงคณุวฒุ ิจาก องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 

 โครงการสมัมนาพเิศษ 
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โครงการปิดโลกอาชีพเยาวชนคนกรุงเก่า คร้ังท่ี 1 

ณ  ศนูยเ์ทคโนโลยไีฮเทคอยธุยา 

รุ่นที่  1  จดักิจกรรมวนัพุธท่ี  8  สิงหาคม  2561 

 โรงเรียนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ 

1. โรงเรียนวดัสุคนัธาราม     จ านวน  47 คน 

2. โรงเรียนวงันอ้ยวทิยาภูมิ    จ านวน  66 คน 

3. โรงเรียนวดัขนอนบา้นกรด    จ านวน  39 คน 

4. โรงเรียนวดัศิวาราม     จ านวน  22 คน 

5. โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา(กล่อมสกุลอุทิศ)  จ านวน  50 คน 

6. โรงเรียนจรูญกิมล้ีกิจจาทรอนุสรณ์   จ านวน  28 คน 

หมายเหตุ 

รวมผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมทั้งหมด  252  คน 
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โครงการเปดิโลกอาชพีเยาวชนคนกรงุเกา่ ครัง้ที ่1 

ไดรั้บเกียรติจากคณุสมหวงั ถงุสวุรรณ ประธานสภาอตุสาหกรรมจงัหวดัพระนครศรอียธุยา  

และประธานคณะท างานปฏริูปการศกึษาจงัหวดัพระนครศรอียธุยา เปน็ประธานกลา่วเปดิงาน 

และรวมภาพการด าเนนิกจิกรรมตลอดทัง้วนั ซึง่มหีนว่ยงานทัง้ภาครฐัและเอกชน  

มารว่มจดับธูกจิกรรมมากมาย 
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โครงการตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อ 

ณ  พิพิธภณัฑเ์กษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั(องคก์ารมหาชน) 

รุ่นที่  1 จดักิจกรรมวนัพุธท่ี 21  พฤศจิกายน 2561 

1. โรงเรียนวดัสุคนัธาราม   จ านวน  10 คน 

2. โรงเรียนวงันอ้ยวทิยาภูมิ   จ านวน  10 คน 

3. โรงเรียนวดัโพธ์ิ    จ านวน  11 คน 

4. โรงเรียนวดัท าเลไทยโปรดสัตว ์  จ านวน  10 คน 

5. โรงเรียนวดัสวา่งอารมณ์   จ านวน  10 คน 

6. โรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศพ์ิทยา  จ านวน  10 คน 

7. โรงเรียนราษฎร์บ ารุง    จ านวน  10 คน 

8. โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร   จ านวน  10 คน 

9. โรงเรียนวดับา้นหวา้    จ านวน  10 คน 

10. โรงเรียนวดัสุทธิรุจิราราม   จ านวน   5 คน 

11. โรงเรียนวดัสามกอ(วงศป์ระชารัฐ)  จ านวน  10 คน 

12. โรงเรียนเจา้ฟ้าสร้าง    จ านวน  10 คน 

13. โรงเรียนวดัชุมพลนิกายาราม   จ านวน  11 คน 

14. โรงเรียนปราสาททองวทิยา   จ านวน  10 คน 

15. โรงเรียนวดับา้นหีบ    จ านวน  10 คน 

16. โรงเรียนชุมชนวดัก าแพง   จ านวน  10 คน 

17. โรงเรียนวดัลาดระโหง   จ านวน  10 คน 

หมายเหตุ 

 โรงเรียนเขา้ร่วม  17 โรงเรียน 

 นกัเรียน   จ านวน  165  คน 

 ครูอาจารย ์  จ านวน    23  คน 

 เจา้หนา้ท่ีและผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมจากหน่วยงานต่างๆ  จ  านวน  23  คน 

รวมผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมทั้งหมดเป็นจ านวน  211  คน 
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ก าหนดการ 

โครงการตามรอยเศรษฐกจิพอเพยีงของพ่อ ตอน พอดีพอเพยีง 

วนัพธุที ่21 พฤศจิกายน  2561 

ณ  ส านักงานพพิธิภัณฑ์เกษตรเฉลมิพระเกยีรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(องค์การมหาชน) นวนคร 

วนัพธุที ่ 21  พฤศจิกายน  2561 

08.30 – 08.50 น.  ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม  รายงานตวั  ณ ลานกิจกรรมดา้นหนา้อาคาร 1  

(ส านกังานพิพิธภณัฑเ์กษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั) 

08.50 – 09.00 น.  เจ้าหน้าท่ี บริษทั ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จ ากัด กล่าวรายงานความ

เป็นมาโครงการ 

09.00 – 09.10 น. คุณชยาภรณ์  อรุณรัตน์  ผูอ้  านวยการศูนยว์ทิยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

พระนครศรีอยธุยา  กล่าวเปิดงาน 
09.10 – 09.20 น.  กิจกรรมนนัทนาการ 

09.20 – 09.30 น.  แนะน าพิพิธภณัฑแ์ละกระบวนการ 

09.30 – 11.30 น.  ร่วมกิจกรรม ดงัน้ี 

   1.  กิจกรรมสร้างสรรคค์วามคิด  “รากฐานแห่งความมัน่คง” 

   2.  ชมภาพยนตร์ 3 มิติ  เร่ือง ไผร่วกกบัทานตะวนัผูย้โส 

   3.  เรียนรู้พิพิธภณัฑภ์ายในอาคาร 2 ฐานการเรียนรู้ 

    -  หวัใจใฝ่เกษตร  -  นวตักรรมของพอ่ 

   4.  เรียนรู้พิพิธภณัฑก์ลางแจง้ 2 ฐานการเรียนรู้ 

    -  1 ไร่ พอเพียง  -  บา้นดิน บา้นฝาง 

   5.  ฐานฝึกปฏิบติัการท าเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง  “การเพาะเห็ดฝางในตะกร้า” 

11.30 – 12.00 น.  สรุปการเรียนรู้ 

12.00  น.   ปิดหลกัสูตร  รับประทานอาหาร และเดินทางกลบั 
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 โครงการตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงของพอ่  

ตอนพอดพีอเพียง 

คณุชยาภรณ ์อรณุรตัน ์ ผูอ้ านวยการ ศนูยว์ทิยาศาสตรเ์พือ่การศกึษาพระนครศรอียุธยา 

เปน็ประธานกลา่วเปดิงาน  และรวมภาพการด าเนนิกจิกรรม 
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โครงการวนัวทิยาศาสตร์ส าหรับเยาวชน  คร้ังท่ี  9 

และมอบทุนการศึกษา นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 

ณ ศูนยเ์ทคโนโลยไีฮเทคอยธุยา 

รุ่นที ่ 1  จดักิจกรรมวนัศุกร์ท่ี  14  ธนัวาคม  2561  โรงเรียนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม 

1. โรงเรียนวดัสุคนัธาราม   จ านวน  48 คน 

2. โรงเรียนวดัขนอนบา้นกรด   จ านวน  45 คน 

3. โรงเรียนวดัท าเลไทโปรดสตัว ์   จ านวน  49 คน 

4. โรงเรียนวดัสุทธิรุจิราราม   จ านวน  57 คน 

5. โรงเรียนวดัโพธ์ิ    จ านวน  45 คน 

6. โรงเรียนราษฎร์บ ารุง    จ านวน  62 คน 

7. โรงเรียนวดับา้นหวา้    จ านวน  50 คน 

8. โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร   จ านวน  35 คน 

9. โรงเรียนวงันอ้ยวิทยาภูมิ   จ านวน  53 คน 

10. โรงเรียนวดัสามเรือน    จ านวน  20 คน 

11. โรงเรียนวดัท าใหม่    จ านวน  27 คน 

12. โรงเรียนวดัสวา่งอารมณ์   จ านวน  46 คน 

13. โรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศพิ์ทยา  จ านวน  57 คน 

14. โรงเรียนวดัลาดระโหง   จ านวน  30 คน 

15. โรงเรียนวดัชุมพลนิกายาราม   จ านวน  49 คน 

16. โรงเรียนวดับา้นหีบ    จ านวน   4 คน 

17. โรงเรียนปราสาททองวิทยา   จ านวน  60 คน 

18. โรงเรียนเจา้ฟ้าสร้าง    จ านวน  38 คน 

19. โรงเรียนวดัสามกอ(วงศป์ระชารัฐ)  จ านวน  53 คน 

20. โรงเรียนชุมชนวดัก าแพง   จ านวน  37 คน 

หมายเหตุ 

 โรงเรียนเขา้ร่วม  20  โรงเรียน 

 นกัเรียน  จ านวน  865  คน 

 ครูอาจารย ์ จ  านวน  73  คน 

 เจา้หนา้ท่ีจดักิจกรรมฐานต่างๆ  จ  านวน  218  คน 

รวมผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม  จ  านวน  1,156  คน 
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ก าหนดการพธิีเปิด 
วนัวทิยาศาสตร์ส าหรับเยาวชน คร้ังที ่ 9 

และ 
พธีิมอบทุนการศึกษาของนิคมอตุสาหกรรมไฮเทค 

วนัที ่14  ธันวาคม  2561 
ณ  บริษทั ศูนย์เทคโนโลยไีฮเทคอยุธยา จ ากดั 

08.00 – 09.00  น. เด็กนกัเรียน ผูบ้ริหารโรงเรียน พร้อมเพียงกนั ณ เวทีกลาง (อาคารกิจกรรม) /นกัเรียนท่ีมารับ
มอบทุนลงทะเบียน (นักเรียนท่ีมาร่วมกิจกรรม รวมกันด้านหน้าซุ้มประตูทางเข้าบริเวณ
ดา้นหนา้ธนาคาร เวลา 8.00 น.) 

09.00 – 09.10  น. คุณทวิช  เตชะนาวากุล  กรรมการผู ้จ ัดการ บริษัท ไทยอินดัสเตรียล เอสเตท จ ากัด               
(นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค) และประธานบริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จ ากัด            
กล่าวตอ้นรับ 

09.10 – 09.20  น. คุณสมหวงั ถุงสุวรรณ ประธานสภาอุตสาหกรรมพระนครศรีอยธุยา และประธานคณะท างาน
ปฏิรูปการศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  กล่าวแสดงความยินดีความร่วมมือของ
ภาคอุตสาหกรรมต่อภาคการศึกษา 

09.20 – 09.30  น. ผูอ้  านวยการโรงเรียนวดัสว่างอารมณ์ คุณนที  พุ่มไสว ตวัแทนผูบ้ริหารของ 20 โรงเรียน 
กล่าวขอบคุณ บริษทั ไทยอินดสัเตรียล  เอสเตท จ ากดั 

09.30 – 09.40 น. คุณวิทยา  บูรณศิริ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน 
และตดัริบบิ้น พร้อมกบัแขกผูมี้เกียรติ 

09.40 – 09.50  น. การแสดงพิธีเปิด ชุด ออเจา้เอย โดย นกัเรียนโรงเรียนวดัสุคนัธาราม 
09.50 – 10.30  น. - คุณทวิช  เตชะนาวากุล กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ไทยอินดสัเตรียล  เอสเตท จ ากดัและ

ประธานบริษทั ศูนยเ์ทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จ ากดั มอบโล่ให้หน่วยงานต่างๆ ท่ีมาร่วมจดั
กิจกรรม 

 -  คุณวิทยา  บูรณศิริ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มอบทุนการศึกษาให้แก่
นกัเรียน 
-  คุณทวิช  เตชะนาวากุล กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ไทยอินดสัเตรียล  เอสเตท จ ากดัมอบ
ทุนการศึกษาใหแ้ก่นกัเรียน และแขกผูมี้เกียรติ ร่วมมอบทุนการศึกษาใหแ้ก่นกัเรียน 

10.30 – 11.30  น. กิจกรรมตามฐานต่างๆ (ฐานทุกฐานจะเร่ิมแสดงกิจกรรมเวลา 08.30 น.) 
11.30 – 12.30  น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
12.30 – 15.00  น. กิจกรรมตามฐานต่างๆ (บ่าย) 
15.00  น.  ปิดกิจกรรม 

******************************************************************************** 



23 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการวันวิทยาศาสตรส์ าหรบัเยาวชน ครัง้ที่ 9 

และพิธีมอบทุนการศึกษานิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 
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เยาวชน นกัเรยีนทีม่ารว่มงานเข้ารว่มกจิกรรมตามฐานตา่งๆ  ทีจ่ดัเตรยีมไว ้  
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เยาวชน นกัเรยีนเข้ารว่มประกวดวาดภาพระบายสตีามจนิตนาการ   

เยาวชน นกัเรยีนเข้ารว่มประกวดชดุแตง่กายจากวสัดเุหลอืใช้ 
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โครงการร่วมมือ สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงาน 15 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  

กบับริษทั ศนูยเ์ทคโนโลยไีฮเทคอยธุยา จ  ากดัจดักิจกรรมอบรม ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการส่ือสารเบ้ืองตน้ 

ณ ศนูยเ์ทคโนโลยไีฮเทคอยธุยา 

รุ่นที่  1 จดักิจกรรมระหวา่งวนัเสาร์ท่ี  3, 10, 17, 24, 31  มีนาคม  2561 

 ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 

1. บุคคลทัว่ไปรอบนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค  จ านวน  26  คน 

หมายเหตุ รวมจ านวน  26  คน 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการอบรมภาษาญี่ปุน่เพื่อการสือ่สารเบือ้งต้น 
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โครงการร่วมมือ กศน. อ าเภอบางปะอิน กบับริษทั ศูนยเ์ทคโนโลยไีฮเทคอยธุยา จ ากดั 

จดักิจกรรมอบรมภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารและใชง้านประจ าวนั และ 

พดูภาษองักฤษค าต่อค าเพื่อการใชง้าน ระดบั 1 

ณ ศูนยเ์ทคโนโลยไีฮเทคอยธุยา 

รุ่นที่  1 จดักิจกรรมระหวา่งวนัเสาร์ท่ี  3, 10, 17, 24, กุมภาพนัธ์ – 3, 10  มีนาคม 2561 

 ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 

1. บุคคลทัว่ไปรอบนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค  จ านวน  36 คน 

รุ่นที่  2 จดักิจกรรมระหวา่งวนัเสาร์ท่ี  4, 11, 18, 25,  สิงหาคม – 1  กนัยายน 2561 

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 

1. บุคคลทัว่ไปรอบนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค  จ านวน  21 คน 

หมายเหตุ รวมจ านวน   57  คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สาร 

หลกัสตูรภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารและใช้งานประจ าวนั 

หลกัสตูรพดูองักฤษค าตอ่ค าเพือ่การท างาน ระดบั 1 
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โครงการใหค้วามรู้แก่นกัศึกษาช่างอุตสาหกรรม วทิยาลยัเทคนิค 

หวัขอ้ “เตรียมความพร้อมเขา้สู่อุตสาหกรรม 4.0” 

ณ วทิยาลยัท่ีร่วมโครงการ 

รุ่นที่  1 จดักิจกรรมวนัจนัทร์ท่ี 5 กุมภาพนัธ์  2561 

 ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 

1. นกัศึกษาวทิยาลยัเทคนิคลพบุรี   จ านวน  100 คน 

รุ่นที่  2 จดักิจกรรมวนัพฤหสับดีท่ี 12 กรกฎาคม 2561 

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 

1. นกัศึกษาวทิยาลยัเทคนิคนนทบุรี   จ านวน   70 คน 

หมายเหตุ รวมจ านวนทั้งส้ิน  170  คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
บรรยากาศการอบรมของวทิยาลยัตา่งๆ 

วทิยาลยัเทคนิคลพบรุ ี วทิยาลยัเทคนิคนนทบรุ ี

 โครงการให้ความรูแ้ก่นักศกึษาชา่งอตุสาหกรรม วิทยาลยัเทคนิค 

หัวขอ้ “เตรยีมความพรอ้มเขา้สู่อตุสาหกรรม 4.0” 

 


