
  

 

 

 

 

 

สรุปการด าเนินงาน 

กจิกรรมสาธารณะประโยชน์ต่อเยาวชนและชุมชน 

ประจ าปี  2562 

ของ  บริษัท ไทยอนิดสัเตรียล เอสเตท จ ากดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด าเนินการโดย 

บริษัท ศูนย์เทคโนโลยไีฮเทคอยุธยา จ ากัด 



ค ำน ำ 

บริษทั ไทยอินดสัเตรียล เอสเตท จ ำกดั (นิคมอุตสำหกรรมไฮเทค) ไดม้อบหมำยให้ บริษทั ศูนยเ์ทคโนโลยี
ไฮเทคอยธุยำ จ ำกดั ด ำเนินกำรกิจกรรมสำธำรณะประโยชน์ (CSR) มำตั้งแต่ปี 2551 โดยมีควำมมุ่งหวงัท่ีจะมีส่วนร่วมกบั
ชุมชน สังคม เพื่อใหเ้กิดควำมรัก สำมคัคี ระหวำ่งกนัในหมู่เหล่ำท่ีตอ้งเก่ียวขอ้ง พึงพำกนั เช่น นิคมอุตสำหกรรม โรงงำน
อุตสำหกรรม โรงเรียน ชุมชน และอ่ืนๆ 
 กิจกรรมดงักล่ำวขำ้งตน้ไดมุ้่งเนน้ท่ีเยำวชน เด็กนกัเรียนระดบัประถมศึกษำ เพรำะไดพ้ิจำรณำเห็นวำ่กำรพฒันำ
สนับสนุนส่งเสริมเด็กเยำวชนในกำรปลูกฝังองค์ควำมรู้ ทกัษะต่ำงๆ จะท ำให้เด็กเติบโตเป็นผูใ้หญ่ท่ีมีคุณภำพของ
ประเทศ ดงันั้นจึงไดริ้เร่ิมโครงกำร Hitech English Camp เป็นคร้ังแรกในปี 2551 เป็นตน้มำ โดยเร่ิมตน้เพียง 4 โรงเรียน 
ปัจจุบนักิจกรรม Hitech English Camp ไดพ้ฒันำเติบโตกำ้วหนำ้ มีโรงเรียนเขำ้ร่วมในปี 2562 ถึง 23 โรงเรียน 
 นอกจำกจดักิจกรรมกับเยำวชนหลำยกิจกรรมแล้ว บริษทัยงัด ำเนินกิจกรรมกับนักศึกษำระดับอำชีวะและ
มหำวิทยำลยัอีกดว้ย เพรำะนกัศึกษำเหล่ำน้ีจะเป็นก ำลงัส ำคญัในกำรเขำ้สู่ตลำดแรงงำนท่ีมีคุณภำพ กิจกรรมหลกัอนัหน่ึง
ไดแ้ก่โครงกำรเตรียมควำมพร้อมนกัศึกษำเขำ้สู่ภำคอุตสำหกรรม 
 บริษทัฯ มีกิจกรรมแก่ชุมชนโดยรอบนิคมอุตสำหกรรมท่ีมุ่งเนน้กำรพฒันำ ส่งเสริม อำชีพต่ำงๆ ใหแ้ก่ชุมชนทุก
ปี รวมถึงกำรฝึกอำชีพให้กบัผูสู้งอำยเุพื่อจะไดใ้ชเ้วลำวำ่งให้เกิดประโยชน์ไดท้  ำกิจกรรมท่ีตนรัก และสำมำรถประกอบ
อำชีพเป็นธุรกิจเล็กๆ ไดอี้กดว้ย 
แนวคิดในกำรจัดกจิกรรมต่ำงๆ 
 บริษทั ศูนยเ์ทคโนโลยีไฮเทคอยุธยำ จ ำกดั ไดมี้กิจกรรมต่ำงๆ ในหลำกหลำยมิติให้กบัทุกระดบัในสังคม ซ่ึงมี
แนวควำมคิดมำจำกกำรศึกษำเชิงพื้นท่ี Area-based Education หรือ ABE ท่ีมุ่งเน้นให้ควำมส ำคญักบัทอ้งถ่ินว่ำกำรจดั
กำรศึกษำและกำรพฒันำกำรศึกษำควรมีส่วนร่วมทุกภำคส่วนของทอ้งถ่ินหรือจงัหวดั และจดักิจกรรมให้สอดคลอ้งกบั
บริบทของจงัหวดั 
 ปัจจุบนัมีหลำยภำคส่วนท่ียึดถือกำรปฏิรูปกำรศึกษำเชิงพื้นท่ี (ABE) เป็นแนวปฏิบติัจนบรรลุผลส ำเร็จในกำร
ปฏิรูปกำรศึกษำ บริษทัฯ เป็นหน่วยงำนเล็กๆ ท่ีด ำเนินกำรตำมหลกั ABE ในควำมพอเพียงของบริษทัท่ีจะด ำเนินกำรได ้
 นอกจำกน้ียงัมีแนวควำมคิดจำกองคก์รอ่ืนๆ ท่ีเห็นปัญหำของกำรศึกษำ เช่น ควำมเล่ือมล ้ ำ ควำมเสมอภำคของ
กำรศึกษำ กำรศึกษำเพื่อมีงำนท ำ ซ่ึงบริษทัไดน้ ำมำปรับกิจกรรมโครงกำรต่ำงๆ ใหส้อดคลอ้งกบัสภำวกำรณ์เสมอ 

ส่ิงดงักล่ำวขำ้งตน้ท ำให้ทุกกิจกรรมของบริษทัได้รับกำรพฒันำปรับปรุงทุกปี เพื่อตอบโจทยข์องพื้นท่ีและมี
คุณประโยชน์ต่อสังคมอยำ่งแทจ้ริง 
ควำมร่วมมือกบัองค์กร/หน่วยงำนต่ำงๆ 
 บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยำ จ ำกัด มีควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำงๆ ในกำรจัดกิจกรรมให้เกิด
ประโยชน์อย่ำงสูงสุด โดยเฉพำะกบันักเรียน เยำวชนของชำติ ซ่ึงทุกหน่วยงำนมีควำมตั้งใจ มุ่งมัน่ ท่ีจะสร้ำงสรรค์
กิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสังคม 
  
 
 



ซ่ึงในปี 2562 มีหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำครัฐและเอกชนเขำ้ร่วมสนบัสนุนกิจกรรม ไดแ้ก่ 
1. องคก์ำรบริหำรส่วนจงัหวดัสุรำษฎร์ธำนี 
2. สภำอุตสำหกรรมจงัหวดัพระนครศรีอยธุยำ 
3. คณะท ำงำนปฏิรูปกำรศึกษำพระนครศรีอยธุยำ 
4. องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลบำ้นโพ 
5. องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลบำ้นหวำ้ 
6. คณะวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ี มหำวทิยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลสุวรรณภูมิ 
7. คณะบริหำรธุรกิจและเทคโนโลยสีำระสนเทศ  มหำวทิยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลสุวรรณภูมิ 
8. คณะวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ี มหำวทิยำลยัรำชภฎัพระนครศรีอยธุยำ 
9. วทิยำลยัเทคนิคสระบุรี 
10. วทิยำลยัสำรพดัช่ำงสระบุรี 
11. วทิยำลยัสำรพดัช่ำงพระนครศรีอยธุยำ 
12. วทิยำลยัเทคโนโลยอียธุยำ 
13. วทิยำลยักำรอำชีพโพธ์ิทอง 
14. โรงเรียนสระบุรีวทิยำคม 
15. โรงเรียนวดัสุคนัธำรำม(สุคนัธวทิยำคำร) 
16. โรงเรียนวดัโพธ์ิ 
17. ส ำนกังำนนิคมอุตสำหกรรมบำ้นหวำ้(ไฮเทค) 
18. สถำบนัไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ 
19. สถำบนัไทย-เยอรมนั 
20. สถำบนัพฒันำฝีมือแรงงำน 15 พระนครศรีอยธุยำ 
21. ศูนยว์ทิยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำพระนครศรีอยธุยำ 
22. ศูนยก์ำรเรียนรู้เคร่ืองบินเล็กและเคร่ืองร่อน 
23. ศูนยก์ำรศึกษำนอกระบบและศึกษำตำมอธัยำศยัอ ำเภอบำงปะอิน 
24. บริษทั เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จ ำกดั 
25. บริษทั กลัฟ์ บีพี จ  ำกดั และ บริษทั กลัฟ์ บีแอล จ ำกดั 
26. โฮมสเตยไ์ทรนอ้ย อ.บำงบำล 
27. บริษทั เจ แอนด ์ดี อยธุยำ ทรำเวล จ ำกดั 
28. บริษทั ไทยนิปปอน ฟู้ ดส์ จ  ำกดั 
29. บริษทั โปรไวด ์เทคนิคคอล เซอร์วสิเซส จ ำกดั 
30. บริษทั ไทยแอดวำนซ์ เซ็นเตอร์ จ  ำกดั  
31. ตลำดโกง้โคง้ บำ้นแสงโสม อ.บำงปะอิน 

บริษทั ศูนยเ์ทคโนโลยไีฮเทคอยธุยำ จ ำกดั ขอขอบคุณทุกหน่วยงำนทุกองคก์รท่ีร่วมมืออยำ่งแขง็ขนัเพื่อส่งเสริม
ภำคกำรศึกษำร่วมกนั ซ่ึงบำงหน่วยงำนมีควำมร่วมมือกบับริษทัมำกวำ่ 10 ปี ขอขอบคุณมำ ณ โอกำสน้ี 



 ในปี 2562 ไดด้ ำเนินกิจกรรมสำธำรณะประโยชน์ต่อเยำวชนและชุมชน ดงัต่อไปน้ี 

1. โครงกำรฝึกอำชีพส ำหรับชุมชนรอบนิคมอุตสำหกรรมไฮเทค ( หลักสูตรก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นสูตรโบรำณ) 

1.1  รุ่นท่ี  1 จดักิจกรรมองัคำรท่ี 29  มีนำคม  2562 ชุมชนรอบนิคมไฮเทค จ ำนวน 51  คน 

2. โครงกำรฝึกอำชีพส ำหรับชุมชนรอบนิคมอุตสำหกรรมไฮเทค (หลักสูตรข้ำวมันไก่ อำหำรจำนเดียวยอดนิยม) 

2.1 รุ่นท่ี  2  จดักิจกรรมวนัองัคำรท่ี 11  มิถุนำยน 2562  ชุมชนรอบนิคมไฮเทค จ ำนวน 61  คน 

3. โครงกำรฝึกอำชีพส ำหรับชุมชนรอบนิคมอุตสำหกรรมไฮเทค (หลักสูตรขนมไทยสร้ำงอำชีพ) 

3.1 รุ่นท่ี  3  จดักิจกรรมวนัท่ี 11, 12, 19  กรกฎำคม  2562   ชุมชนรอบนิคมไฮเทค จ ำนวน 20  คน 

4. โครงกำรฝึกอำชีพส ำหรับชุมชนรอบนิคมอุตสำหกรรมไฮเทค (หลักสูตรน ำ้พริกปลำทบัทมิฟูสมุนไพร) 

4.1 รุ่นท่ี  4  จดักิจกรรมวนัเสำร์ท่ี 26 ตุลำคม 2562  ชุมชนรอบนิคมไฮเทค จ ำนวน 39  คน 

 รวม  4  รุ่น จ ำนวน  171  คน 

5. โครงกำรสืบสำนเยำวชนดนตรีไทยในวสิำหกจิชุมชนตลำดโก้งโค้ง 

5.1 รุ่นที่  1 จดักิจกรรมวนัเสำร์ท่ี  29  มิถุนำยน 2562 โรงเรียนวดัโพธ์ิ   จ ำนวน 12  คน 

5.2 รุ่นที่  2 จดักิจกรรมวนัเสำร์ท่ี  13  กรกฎำคม  2562 โรงเรียนวดับำ้นหวำ้(ชมพวูิทยำ) จ ำนวน 22  คน 

5.3 รุ่นที่  3 จดักิจกรรมวนัเสำร์ท่ี  27  กรกำคม  2562 โรงเรียนรำษฎร์นิรมิตร  จ ำนวน 16  คน 

5.4 รุ่นที่  4 จดักิจกรรมวนัเสำร์ท่ี  24  สิงหำคม  2562 โรงเรียนเจำ้ฟ้ำสร้ำง  จ ำนวน 18  คน 

5.5 รุ่นที่  5 จดักิจกรรมวนัเสำร์ท่ี  7 กนัยำยน  2562 โรงเรียนวดัโพธ์ิแตงใต(้ปัญญำนุวตัรวทิยำ)  จ  ำนวน 12 คน 

5.6 รุ่นที่  6 จดักิจกรรมวนัเสำร์ท่ี  21 กนัยำยน  2562 โรงเรียนวดัท ำเลไทยโปรดสัตว ์ จ ำนวน 11  คน 

5.7 รุ่นที่  7 จดักิจกรรมวนัเสำร์ท่ี  5 ตุลำคม 2562 โรงเรียนรำษฎร์บ ำรุง  จ ำนวน 10  คน 

5.8 รุ่นที่  8 จดักิจกรรมวนัเสำร์ท่ี  2 พฤศจิกำยน  2562 โรงเรียนวดัสำมกอ(วงศป์ระชำรัฐ)จ ำนวน 10  คน 

รวม  4  รุ่น จ ำนวน  111  คน 

6. โครงกำร Hi-Tech English Camps 

6.1  รุ่นท่ี 1  เรียนวนัพุธท่ี  5, 12, 19  มิถุนำยน  2562    โรงเรียนท่ีเขำ้ร่วมโครงกำร 

1. โรงเรียนวงันอ้ยวทิยำภูมิ    จ ำนวน  49 คน 

2. โรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศพ์ิทยำ   จ ำนวน  50 คน 

3. โรงเรียนวดัสุคนัธำรำม    จ ำนวน  33 คน 

4. โรงเรียนวดัสำมกอ(วงศป์ระชำรัฐ)   จ ำนวน  45 คน 

5. โรงเรียนวดัสวำ่งอำรมณ์    จ ำนวน  30 คน 

รวมทั้งหมด      207 คน 

 



6.2  รุ่นท่ี  2  เรียนวนัพุธท่ี  3,10,24  กรกฎำคม 2562   โรงเรียนท่ีเขำ้ร่วมโครงกำร 

1. โรงเรียนวดัท ำใหม่     จ ำนวน  33 คน 

2. โรงเรียนวดับำ้นหีบ     จ ำนวน  30 คน 

3. โรงเรียนรำษฎร์บ ำรุง     จ ำนวน  31 คน 

4. โรงเรียนรำษฎร์นิรมิตร    จ ำนวน  41 คน 

5. โรงเรียนวดัโพธ์ิแตงใต(้ปัญญำนุวตัรวทิยำ)  จ ำนวน  34 คน 

รวมทั้งหมด      169 คน 

6.3  รุ่นท่ี  3  เรียนวนัพุธท่ี  14,21,28 สิงหำคม 2562  โรงเรียนท่ีเขำ้ร่วมโครงกำร 

1. โรงเรียนวดัสุทธิรุจิรำรำม    จ ำนวน  60 คน 

2. โรงเรียนวดัโพธ์ิ     จ ำนวน  35 คน 

3. โรงเรียนวดับำ้นหวำ้     จ ำนวน  30 คน 

4. โรงเรียนวดัสำมเรือน     จ ำนวน  21 คน 

5. โรงเรียนวดัท ำเลไทยโปรดสัตว ์   จ ำนวน  40 คน 

6. โรงเรียนวดัขนอนบำ้นกรด    จ ำนวน  28 คน 

รวมทั้งหมด      214 คน 

6.4  รุ่นท่ี  4  เรียนวนัพุธท่ี  ท่ี  4,11,18  กนัยำยน  2562  โรงเรียนท่ีเขำ้ร่วมโครงกำร 

1. โรงเรียนวดัลำดระโหง    จ ำนวน  30 คน 

2. โรงเรียนวดัชุมพลนิกำยำรำม    จ ำนวน  41 คน 

3. โรงเรียนชุมชนวดัก ำแพง    จ ำนวน  37 คน 

4. โรงเรียนปรำสำททองวทิยำ    จ ำนวน  30 คน 

5. โรงเรียนเจำ้ฟ้ำสร้ำง     จ ำนวน  40 คน 

6. โรงเรียนบำ้นบำงกระสั้น(โรงงำนกระดำษอุปถมัภ)์ จ ำนวน  35 คน 

รวมทั้งหมด      213 คน 

รวม 4  รุ่น  จ  ำนวน  803  คน 

7. โครงกำรสัมมนำพเิศษ แก่ครู อำจำรย์ 

7.1 จดักิจกรรมวนัองัคำรท่ี 6 สิงหำคม 2562  หลกัสูตเทคนิคกำรผลิตส่ือกำรสอน LD เชิงปฏิบติั  จ  ำนวน 42 คน 

 

 

 



8. โครงกำรเปิดโลกอำชีพเยำวชนคนกรุงเก่ำ 

8.1  จดักิจกรรมวนัพุธท่ี  7  สิงหำคม  2562 โรงเรียนท่ีเขำ้ร่วมกิจกรรม ระดบัชั้นมธัยมศึกษำตอนตน้ 

1. โรงเรียนวดัสุคนัธำรำม     จ ำนวน  66 คน 

2. โรงเรียนวงันอ้ยวทิยำภูมิ    จ ำนวน  50 คน 

3. โรงเรียนวดัศิวำรำม     จ ำนวน  30 คน 

4. โรงเรียนวดัสวำ่งอำรมณ์    จ ำนวน  35 คน 

5. โรงเรียนจรูญกิมล้ีกิจจำทรอนุสรณ์   จ ำนวน  30 คน 

6. โรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑”   จ ำนวน  30 คน 

รวมทั้งหมด                   241   คน 

9. โครงกำรโรงเรียนผู้ปกครอง ไฮเทค 4.0 

9.1 รุ่นท่ี  1 จดักิจกรรมวนัพุธท่ี 18 กนัยำยน  2562   ผูเ้ขำ้ร่วมโครงกำร 

1. ผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียนวดัท ำใหม่  จ ำนวน    55 คน 

9.2 รุ่นท่ี  2 จดักิจกรรมวนัเสำร์ท่ี 2 พฤศจิกำยน  2562 ผูเ้ขำ้ร่วมโครงกำร 

1. ผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียนวดัโพธ์ิ   จ ำนวน  120 คน 

รวม 2 รุ่น  จ  ำนวน 175 คน 
10. โครงกำรศิลปะส ำหรับเยำวชน(Art Club) 

10.1   จดักิจกรรมวนัพฤหสับดีท่ี 14  พฤศจิกำยน 2562  นกัเรียนเขำ้ร่วม  จ  ำนวน 36 คน 

11. โครงกำรตำมรอยเศรษฐกจิพอเพยีงของพ่อ 

11.1  จดักิจกรรมวนัพฤหสับดีท่ี 21  พฤศจิกำยน 2562 ผูเ้ขำ้ร่วมโครงกำร 

1. โรงเรียนวดัสุคนัธำรำม     จ ำนวน 10  คน 

2. โรงเรียนปรำสำททองวทิยำ    จ ำนวน 10  คน 

3. โรงเรียนวดัขนอนบำ้นกรด    จ ำนวน 10  คน 

4. โรงเรียนวดับำ้นหีบ     จ ำนวน 10  คน 

5. โรงเรียนวดัท ำเลไทยโปรดสัตว ์   จ ำนวน 10  คน 

6. โรงเรียนรำษฎร์นิรมิตร    จ ำนวน 10  คน 

7. โรงเรียนวดัสุทธิรุจิรำรำม    จ ำนวน   5  คน 

8. โรงเรียนชุมชนวดัก ำแพง    จ ำนวน 17  คน 

9. โรงเรียนวดัโพธ์ิ     จ ำนวน 10  คน 

10. โรงเรียนวดัสำมกอ(วงศป์ระชำรัฐ)   จ ำนวน 10  คน 



11. โรงเรียนรำษฎร์บ ำรุง     จ ำนวน 10  คน 

12. โรงเรียนวดัลำดระโหง     จ ำนวน 10  คน 

13. โรงเรียนวดับำ้นหวำ้     จ ำนวน 10  คน 

14. โรงเรียนวดัสำมเรือน     จ ำนวน 10  คน 

15. โรงเรียนเจำ้ฟ้ำสร้ำง     จ ำนวน 10  คน 

16. โรงเรียนวดัโพธ์ิแตงใต(้ปัญญำนุวตัรวทิยำ)  จ ำนวน 10  คน 

17. โรงเรียนวดัชุมพลนิกำยำรำม    จ ำนวน 10  คน 

18. โรงเรียนบำ้นบำงกระสั้น(โรงงำนกระดำษอุปถมัภ)์ จ ำนวน 10  คน 

19. โรงเรียนวดัศิวำรำม     จ ำนวน 10  คน 

รวมทั้งหมด                    192  คน 

12. โครงกำรวนัวิทยำศำสตร์ส ำหรับเยำวชน  คร้ังที ่ 10 

12.1  จดักิจกรรมวนัศุกร์ท่ี  13  ธนัวำคม  2562 

1. โรงเรียนวดัสุคนัธำรำม    จ ำนวน  40 คน 

2. โรงเรียนวดัขนอนบำ้นกรด    จ ำนวน  25 คน 

3. โรงเรียนวดัท ำเลไทโปรดสัตว ์   จ ำนวน  25 คน 

4. โรงเรียนวดัสุทธิรุจิรำรำม    จ ำนวน  42 คน 

5. โรงเรียนวดัโพธ์ิ     จ ำนวน  38 คน 

6. โรงเรียนรำษฎร์บ ำรุง    จ ำนวน  25 คน 

7. โรงเรียนวดับำ้นหวำ้     จ ำนวน  45 คน 

8. โรงเรียนรำษฎร์นิรมิตร    จ ำนวน  46 คน 

9. โรงเรียนวงันอ้ยวทิยำภูมิ    จ ำนวน  20 คน 

10. โรงเรียนวดัสำมเรือน    จ ำนวน  21 คน 

11. โรงเรียนวดัท ำใหม่     จ ำนวน  25 คน 

12. โรงเรียนวดัสวำ่งอำรมณ์    จ ำนวน  22 คน 

13. โรงเรียนวดัลำดระโหง    จ ำนวน  25 คน 

14. โรงเรียนวดัชุมพลนิกำยำรำม    จ ำนวน  25 คน 

15. โรงเรียนวดับำ้นหีบ     จ ำนวน  10 คน 

16. โรงเรียนปรำสำททองวทิยำ    จ ำนวน  44 คน 

17. โรงเรียนเจำ้ฟ้ำสร้ำง     จ ำนวน  50 คน 



18. โรงเรียนวดัสำมกอ(วงศป์ระชำรัฐ)   จ ำนวน  26 คน 

19. โรงเรียนชุมชนวดัก ำแพง    จ ำนวน  23 คน 

20. โรงเรียนวดัโพธ์ิแตงใต(้ปัญญำนุวตัรวทิยำ)  จ ำนวน  28 คน 

21. โรงเรียนบำ้นบำงกระสั้น(โรงงำนกระดำษอุปถมัภ)์ จ ำนวน  30 คน 

22. โรงเรียนวดัศิวำรำม     จ ำนวน  10 คน 

23. โรงเรียนวดับำ้นชำ้ง     จ ำนวน  25 คน 

รวมทั้งหมด                    670   คน 

13. โครงกำรมอบทุนกำรศึกษำ นิคมอุตสำหกรรมไฮเทค (ขำดแคลนทุนทรัพย)์ 

13.1  จดักิจกรรมวนัศุกร์ท่ี  13 ธนัวำคม 2562  จ ำนวน  60  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  6 คน 

8. โรงเรียนรำษฎร์นิรมิตร   จ ำนวน  5 คน 

9. โรงเรียนวดัสำมเรือน   จ ำนวน  1 คน 

10. โรงเรียนวดัท ำใหม่    จ ำนวน  1 คน 

11. โรงเรียนวดัชุมพลนิกำยำรำม   จ ำนวน  5 คน 

12. โรงเรียนปรำสำททองวทิยำ   จ ำนวน  5 คน 

13. โรงเรียนเจำ้ฟ้ำสร้ำง    จ ำนวน  5 คน 

14. โรงเรียนชุมชนวดัก ำแพง   จ ำนวน  2 คน 

รวมทั้งหมด                    60   คน 

 

 

 

 



14. โครงกำรให้ควำมรู้แก่นักศึกษำช่ำงอุตสำหกรรม วิทยำลยัเทคนิค 

14.1  รุ่นที ่ 1  จดักิจกรรมวนัพุธท่ี 20 กุมภำพนัธ์  2562   
หวัขอ้ “สถำนกำรณ์อุตสำหกรรม 4.0 ของไทย และกำรเตรียมพร้อมของนกัศึกษำอำชีวะ” 

ผูเ้ขำ้ร่วมโครงกำร 
1. นกัศึกษำวทิยำลยักำรอำชีพโพธ์ิทอง   จ ำนวน  130 คน 

14.2  รุ่นที ่ 2  จดักิจกรรมวนัพฤหสับดีท่ี 23 พฤษภำคม  2562   
หวัขอ้ “แมคคำทรอนิกส์กบัอนำคตนกัศึกษำอำชีวะท่ีสดใส” 

ผูเ้ขำ้ร่วมโครงกำร 
1. นกัศึกษำวทิยำลยัเทคนิคลพบุรี   จ ำนวน   70 คน 

14.3  รุ่นที ่ 3  จดักิจกรรมวนัท่ี 18-19 พฤศจิกำยน  2562   
หวัขอ้ “กำรพฒันำศกัยภำพทกัษะดำ้นระบบอตัโนมติัเพื่อกำรท ำงำนในโรงงำนอุตสำหกรรม ยคุ 4.0” 

ผูเ้ขำ้ร่วมโครงกำร 
1. นกัศึกษำวทิยำลยัเทคโนโลยอียธุยำ   จ ำนวน   20 คน 

14.4  รุ่นที ่ 4  จดักิจกรรมวนัท่ี 11-12 ธนัวำคม  2562   
หวัขอ้ “กำรพฒันำศกัยภำพทกัษะดำ้นระบบอตัโนมติัเพื่อกำรท ำงำนในโรงงำนอุตสำหกรรม ยคุ 4.0” 

ผูเ้ขำ้ร่วมโครงกำร 
1. นกัศึกษำวทิยำลยักำรอำชีพโพธ์ิทอง   จ ำนวน   20 คน 

รวม 4 รุ่น  จ  ำนวน  240  คน 

15. กจิกรรมเสวนำยำมบ่ำย “จิตอำสำร่วม ปี  2563” 

15.1  จดักิจกรรมวนัพุธท่ี 27 พฤศจิกำยน 2562  ผูเ้ขำ้ร่วมกิจกรรม  จ ำนวน 50 คน 

16. โครงกำรรวมพลงัจิตอำสำพฒันำวดั ท ำดีด้วยใจ 

16.1  จดักิจกรรมวนัพฤหสับดีท่ี  26  ธนัวำคม 2562  ผูเ้ขำ้ร่วมกิจกรรม  จ ำนวน 74 คน 

สรุปในปี 2562  มีกิจกรรมโครงกำรต่ำงๆ  เพิ่มมำกข้ึนและมีนกัเรียนโรงเรียนต่ำงๆ  เขำ้ร่วมกิจกรรมรวมทั้ง
ชุมชนทั้งส้ิน 2,865 คน  กิจกรรมต่ำงๆ  ท่ีด ำเนินกำรมำนั้น  บริษทั ไทยอินดสัเตรียล เอสเตท จ ำกดั  มิไดมุ้่งหวงั
ผลประโยชน์ใดๆ  แต่ตอ้งกำรให้เยำวชนมีควำมรู้ต่ำงๆ ท่ีหลำกหลำยเพื่อเติบโตเป็นผูใ้หญ่ท่ีมีคุณค่ำต่อสังคมและ
ประเทศชำติในท่ีสุด 



สารบัญ 

สารบัญ          หน้า 

สรุปการด าเนินงานกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ต่อเยาวชน         

ประจ าปี 2562  ของ บริษทั ไทยอินดสัเตรียล เอสเตท จ ากดั 

โครงการ  ฝึกอาชีพส าหรับเยาวชนและชุมชนอยา่งย ัง่ยนื         1  

หลกัสูตรก๋วยเต๋ียวหมูตุ๋นสูตรโบราณ          2 

หลกัสูตรขา้วมนัไก่  อาหารจานเดียวยอดนิยม         3 

หลกัสูตรขนมไทยร้างอาชีพ           4 

หลกัสูตรน ้าพริกปลาทบัทิมฟูสมุนไพร          5 

โครงการ  เยาวชนดนตรีไทยจิตอาสา ณ ตลาดโกง้โคง้  รุ่น 1-8                   6-8 

โครงการ  HI-TECH  ENGLISH  CAMPS  และ STEM เชิงประดิษฐ์                9-10 

โครงการ  HI-TECH  ENGLISH  CAMPS และ STEM เชิงประดิษฐ์  รุ่นท่ี  1                 11 

โครงการ  HI-TECH  ENGLISH  CAMPS และ STEM เชิงประดิษฐ์  รุ่นท่ี  2                 12 

โครงการ  HI-TECH  ENGLISH  CAMPS และ STEM เชิงประดิษฐ์  รุ่นท่ี  3                 13 

โครงการ  HI-TECH  ENGLISH  CAMPS และ STEM เชิงประดิษฐ์  รุ่นท่ี  4                   14 

โครงการ  สัมมนาพิเศษแก่ครู อาจารย ์                  15-16 

โครงการ  เปิดโลกอาชีพเยาวชนคนกรุงเก่า คร้ังท่ี 2                 17-18 

โครงการ  โรงเรียนผูป้กครอง        19-20 

โครงการ  ศิลปะส าหรับเยาวชน (Art Club)      21-22  

โครงการ  ตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงของพอ่                      23-25 

โครงการ  วนัวทิยาศาสตร์ส าหรับเยาวชนคร้ังท่ี 10  และมอบทุนการศึกษา นิคมไฮเทค 26-30 

โครงการ  ใหค้วามรู้แก่นกัศึกษาช่างอุตสาหกรรม วทิยาลยัเทคนิค    31-32 

โครงการ  เสวนายามบ่าย “จิตอาสาร่วม ปี 2563”        33 

โครงการ  รวมพลงัจิตอาสาพฒันาวดั ท าดีดว้ยใจ      34-35 
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สรุปการด าเนินงาน 

กจิกรรมสาธารณะประโยชน์ต่อเยาวชน  ประจ าปี 2562 

 ของ  บริษทั  ไทยอนิดัสเตรียล  เอสเตท  จ ากดั 

โครงการฝึกอาชีพส าหรับชุมชนอยา่งย ัง่ยนืรอบนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 

ณ  ศูนยเ์ทคโนโลยไีฮเทคอยุธยา 

บริษทั ศูนยเ์ทคโนโลยไีฮเทคอยธุยา จ ากดั ไดจ้ดัท าโครงการฝึกอาชีพส าหรับชุมชน ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ี

มีคุณประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน  มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ผูเ้ขา้ฝึกอาชีพมีความรู้ทัว่ไปในการเลือกใชว้ตัถุดิบ 

วสัดุ อุปกรณ์ อีกทั้งเป็นการใชเ้วลาวา่งให้เกิดประโยชน์ สามารถหารายไดเ้สริมได ้ซ่ึงผูเ้ขา้ฝึกอาชีพสามารถ

น าความรู้ไปประยกุตใ์ชแ้ละต่อยอดเป็นกิจการ หรือธุรกิจไดใ้นอนาคต 

  

รุ่นที่  1   หลกัสูตรก๋วยเต๋ียวหมูตุ๋นสูตรโบราณ จดักิจกรรมวนัองัคารท่ี 29  มีนาคม  2562 

1. ชุมชนรอบนิคมไฮเทค    จ านวน  51 คน 

รุ่นที่  2   หลกัสูตรขา้วมนัไก่ อาหารจานเดียวยอดนิยม  จดักิจกรรมวนัองัคารท่ี 11  มิถุนายน 2562 

1. ชุมชนรอบนิคมไฮเทค    จ านวน  61 คน 

รุ่นที่  3   หลกัสูตรขนมไทยสร้างอาชีพ  จดักิจกรรมวนัท่ี 11, 12, 19  กรกฎาคม  2562   

1. ชุมชนรอบนิคมไฮเทค    จ านวน  20 คน 

รุ่นที่  4   หลกัสูตรน ้าพริกปลาทบัทิมฟูสมุนไพร  จดักิจกรรมวนัเสาร์ท่ี 26 ตุลาคม 2562 

1. ชุมชนรอบนิคมไฮเทค    จ านวน  39 คน 

 

หมายเหตุ รวมจ านวน  171  คน 
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โครงการฝึกอาชีพส าหรับชมุชนอยา่งยัง่ยนื รุน่ที ่1 

หลกัสตูรก๋วยเตีย๋วหมตูุน๋สตูรโบราณ 
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โครงการฝึกอาชีพส าหรับชมุชนอยา่งยัง่ยนื รุน่ที ่2 

หลกัสตูรขา้วมนัไก ่อาหารจานเดยีวยอดนยิม 

ได้รับเกียรติจาก คุณประยุทธ  นิลวงศ์ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

เป็นประธานกล่าวเปิดงาน 
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โครงการฝึกอาชีพส าหรับชมุชนอยา่งยัง่ยนื รุน่ที ่3 (ผู้สงูอาย)ุ 

หลกัสตูรขนมไทยสรา้งอาชีพ 
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โครงการฝึกอาชีพส าหรับชมุชนอยา่งยัง่ยนื รุน่ที ่4 

หลกัสตูรน  าพรกิปลาทบัทมิฟสูมนุไพร 
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โครงการเยาวชนดนตรีไทยจิตอาสา ณ ตลาดโกง้โคง้ 

ณ  วสิาหกิจชุมชนตลาดโกง้โคง้ 

 บริษทั ศูนยเ์ทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จ ากดั ได้จดัท าโครงการเยาวชนดนตรีไทยจิตอาสา ณ ตลาด

โกง้โคง้ข้ึน โดยมีวตัถุประสงคป์ลูกฝังให้เยาวชนไดอ้นุรักษรั์กษาดนตรีไทยซ่ึงถือวา่เป็นเอกลกัษณ์ประจ า

ชาติ การให้โอกาสนกัเรียนไดแ้สดงในท่ีต่างๆ จะเป็นประโยชน์ต่อนกัเรียน ในการฝึกฝนปฏิบติั และเป็นจิต

อาสารวมถึงความกลา้แสดงออกของเยาวชนและสืบสานวฒันธรรมประเพณีอนัดีงามอีกดว้ย 

รุ่นที่  1 จดักิจกรรมวนัเสาร์ท่ี  29  มิถุนายน 2562 

1. โรงเรียนวดัโพธ์ิ     จ านวน  12 คน 

รุ่นที่  2 จดักิจกรรมวนัเสาร์ท่ี  13  กรกฎาคม  2562 

1. โรงเรียนวดับา้นหวา้(ชมพวูิทยา)   จ านวน  22 คน 

รุ่นที่  3 จดักิจกรรมวนัเสาร์ท่ี  27  กรกาคม  2562 

1. โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร    จ านวน  16 คน 

รุ่นที่  4 จดักิจกรรมวนัเสาร์ท่ี  24  สิงหาคม  2562 

1. โรงเรียนเจา้ฟ้าสร้าง    จ านวน  18 คน 

รุ่นที่  5 จดักิจกรรมวนัเสาร์ท่ี  7 กนัยายน  2562 

1. โรงเรียนวดัโพธ์ิแตงใต(้ปัญญานุวตัรวทิยา)  จ านวน  12 คน 

รุ่นที่  6 จดักิจกรรมวนัเสาร์ท่ี  21 กนัยายน  2562 

1. โรงเรียนวดัท าเลไทยโปรดสัตว ์   จ านวน  11 คน 

รุ่นที่  7 จดักิจกรรมวนัเสาร์ท่ี  5 ตุลาคม 2562 

1. โรงเรียนราษฎร์บ ารุง    จ านวน  10 คน 

รุ่นที่  8 จดักิจกรรมวนัเสาร์ท่ี  2 พฤศจิกายน  2562 

1. โรงเรียนวดัสามกอ(วงศป์ระชารัฐ)   จ านวน  10 คน 

หมายเหตุ รวมจ านวน  111  คน 

 



7 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

โครงการเยาวชนดนตรไีทยจิตอาสา ณ ตลาดโกง้โคง้ 

การแสดงจากนกัเรยีน โรงเรยีนวดัโพธิ ์

การแสดงจากนกัเรยีน โรงเรยีนราษฎรน์ริมติร 

การแสดงจากนกัเรยีน โรงเรยีนวดับา้นหวา้ การแสดงจากนกัเรยีน โรงเรยีนเจา้ฟา้สรา้ง 
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โครงการเยาวชนดนตรไีทยจิตอาสา ณ ตลาดโกง้โคง้ 

การแสดงจากนกัเรยีน โรงเรยีนวดัโพธิแ์ตงใต(้ปญัญานวุตัรวทิยา) 

การแสดงจากนกัเรยีน โรงเรยีนวดัท าเลไทยโปรดสตัว ์

การแสดงจากนกัเรยีน โรงเรยีนราษฎรบ์ ารงุ 

การแสดงจากนกัเรยีน โรงเรียนวดัสามกอ(วงศป์ระชารฐั) 
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โครงการ Hi-Tech English Camps และ STEM เชิงประดิษฐ ์
ไดด้ าเนินการฝึกอบรมไป  4  รุ่น 

โครงการ  HI-TECH ENGHLISH CAMPS ไดด้ าเนินการมา  11  ปีติดต่อกนัและปีน้ีจดัข้ึนเป็นปีท่ี 12 

ซ่ึงได้รับการยอมรับว่าเป็นประโยชน์ต่อนกัเรียนระดบัประถมศึกษาอย่างแทจ้ริงเพราะเป็นการเรียนรู้นอก

หอ้งเรียนท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้ของนกัเรียนอยา่งดี  นกัเรียนจากหลายโรงเรียนไดรู้้จกัสามคัคีกนั ไดร่้วมเรียนรู้

ภาษาองักฤษร่วมกนัซ่ึงภาษาองักฤษนั้นสอดคลอ้งกบันโยบายหลกัของรัฐบาล 

  นอกจากน้ี  ปัจจุบนัการปฏิรูปการศึกษาไดมุ้่งเนน้ใหเ้ด็กนกัเรียนประถมศึกษาไดเ้รียนรู้ทกัษะพื้นฐาน

ในการประกอบอาชีพเพื่อให้เล็งเห็นคุณค่าความส าคญัในการท างาน  รักการท างาน  และมีเจตคติท่ีดีต่อการ

ท างาน  ซ่ึงส่ิงทั้ งหลายเหล่าน้ีจะบรรจุอยู่ในโครงการ  HI-TECH ENGHLISH CAMPS และ STEM เชิง

ประดิษฐ ์ในเวลา  18  ชัว่โมง  ระยะเวลา  3  วนั  โดยทีมอาจารยผ์ูมี้ประสบการณ์โดยตรง 

รุ่นที่  1 เรียนวนัพุธท่ี 5, 12, 19  มิถุนายน  2562    โรงเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการ 

1. โรงเรียนวงันอ้ยวทิยาภูมิ    จ านวน  49 คน 

2. โรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศพ์ิทยา   จ านวน  50 คน 

3. โรงเรียนวดัสุคนัธาราม    จ านวน  33 คน 

4. โรงเรียนวดัสามกอ(วงศป์ระชารัฐ)   จ านวน  45 คน 

5. โรงเรียนวดัสวา่งอารมณ์    จ านวน  30 คน 

รุ่นที่  2 เรียนวนัพุธท่ี  3,10,24  กรกฎาคม 2562   โรงเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการ 

1. โรงเรียนวดัท าใหม่     จ านวน  33 คน 

2. โรงเรียนวดับา้นหีบ     จ านวน  30 คน 

3. โรงเรียนราษฎร์บ ารุง     จ านวน  31 คน 

4. โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร    จ านวน  41 คน 

5. โรงเรียนวดัโพธ์ิแตงใต(้ปัญญานุวตัรวทิยา)  จ านวน  34 คน 

รุ่นที่  3 เรียนวนัพุธท่ี  14,21,28 สิงหาคม 2562   โรงเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการ 

1. โรงเรียนวดัสุทธิรุจิราราม    จ านวน  60 คน 

2. โรงเรียนวดัโพธ์ิ     จ านวน  35 คน 

3. โรงเรียนวดับา้นหวา้     จ านวน  30 คน 

4. โรงเรียนวดัสามเรือน     จ านวน  21 คน 

5. โรงเรียนวดัท าเลไทยโปรดสัตว ์   จ านวน  40 คน 

6. โรงเรียนวดัขนอนบา้นกรด    จ านวน  28 คน 
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รุ่นที่  4 เรียนวนัพุธท่ี  4,11,18  กนัยายน  2562   โรงเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการ 

1. โรงเรียนวดัลาดระโหง    จ านวน  30 คน 

2. โรงเรียนวดัชุมพลนิกายาราม    จ านวน  41 คน 

3. โรงเรียนชุมชนวดัก าแพง    จ านวน  37 คน 

4. โรงเรียนปราสาททองวทิยา    จ านวน  30 คน 

5. โรงเรียนเจา้ฟ้าสร้าง     จ านวน  40 คน 

6. โรงเรียนบา้นบางกระสั้น(โรงงานกระดาษอุปถมัภ)์ จ านวน  35 คน 

หมายเหตุ รวมจ านวนทั้งส้ิน  803  คน 

ก าหนดการตารางกจิกรรมภาษาองักฤษ Hi-Tech English Camps (ปีที่ 12) 

วนัที ่  1 

09.00 – 12.00  น. กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเขา้สู่ Hi-Tech English Camps,  กิจกรรมกลุ่ม 

สัมพนัธ์ละลายพฤติกรรม  

12.00 – 13.00  น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั 

13.00 – 15.00  น. กิจกรรมภาษาองักฤษเพื่อพฒันาศกัยภาพ 

วนัที ่ 2 

09.00 – 10.30  น. กิจกรรมภาษาองักฤษเพื่อพฒันาศกัยภาพ 

10.30 – 12.00  น. กิจกรรม STEM เชิงประดิษฐ ์ภาคทฤษฎี โดย ศูนย ์STEM ศึกษาโรงเรียนสระบุรีวทิยาคม 

12.00 – 13.00  น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั 

13.00 – 15.30  น. กิจกรรม STEM เชิงประดิษฐ ์ภาคปฏิบติั โดย ศูนย ์STEM ศึกษาโรงเรียนสระบุรีวทิยาคม 

วนัที ่ 3 

09.00 – 12.00  น. กิจกรรมภาษาองักฤษเพื่อพฒันาศกัยภาพและการเรียนรู้ภาษาองักฤษต่อการสอบวดัผลของ

นกัเรียน 

12.00 – 13.00  น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั 

13.00 – 14.00  น. กิจกรรมแบ่งกลุ่มเพื่อการเรียนรู้ภาษาองักฤษโดยการท างานเป็นกลุ่ม,  การพฒันาศกัยภาพสู่

การเตรียมพร้อมในการประกอบอาชีพทั้งในประเทศและอาเซียน 

15.00 – 15.30  น. การประเมินผลกิจกรรม  Hi-Tech English Camps 

15.30  น.  ปิดโครงการ 
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โครงการ Hi-Tech English Camps  

และ STEM เชงิประดษิฐ ์รุ่นที ่1 

คณุเครอืวลัย ์นพวงศ ์ณ อยุธยา  เลขานกุารนายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัพระนครศรอียธุยา 

ใหเ้กยีรตเิปน็ประธานกลา่วเปดิงานในพธิเีปดิ รุน่ที ่1 

และรวมภาพการด าเนนิกจิกรรมตลอดทัง้ทั้ง 3 วนั 
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โครงการ Hi-Tech English Camps  

และ STEM เชงิประดษิฐ ์รุ่นที ่2 

คณุสธุรรม  จนัทรแ์จม่จรสั  ผูบ้รหิาร เขตอตุสาหกรรมกบนิทรบ์รุี 

ใหเ้กยีรตเิปน็ประธานกลา่วเปดิงานในพธิเีปดิ รุน่ที ่2 

และรวมภาพการด าเนนิกจิกรรมตลอดทัง้ทั้ง 3 วนั 
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โครงการ Hi-Tech English Camps  

และ STEM เชงิประดษิฐ ์รุ่นที ่3 

คณุสโุชต ิ ศริยิานนท ์ ผูอ้ านวยการ ส านกังานนคิมอตุสาหกรรมบ้านหวา้ 

ใหเ้กยีรตเิปน็ประธานกลา่วเปดิงานในพธิเีปดิ รุน่ที ่3 

และรวมภาพการด าเนนิกจิกรรมตลอดทัง้ทั้ง 3 วนั 
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โครงการ Hi-Tech English Camps  

และ STEM เชงิประดษิฐ ์รุ่นที ่4 

คณุประพนธ ์ ศลิปรศัม ีแรงงานจงัหวดัพระนครศรอียุธยา  

ใหเ้กยีรตเิปน็ประธานกลา่วเปดิงานในพธิเีปดิ รุน่ที ่4 

และรวมภาพการด าเนนิกจิกรรมตลอดทัง้ทั้ง 3 วนั 
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โครงการสัมมนาพิเศษ 
“เทคนิคการผลิตส่ือการสอน LD เชิงปฏิบติั” 

ณ  ศนูยเ์ทคโนโลยไีฮเทคอยธุยา 

  การผลิตส่ือการสอน LD (เด็กบกพร่องการเรียนรู้) เป็นทกัษะท่ีส าคญัส าหรับคุณครูท่ีมีภารกิจตอ้ง

สอนเด็กดงักล่าวปัจจุบนัมีอยูร้่อยละ 5 ของแต่ละโรงเรียนเด็กเหล่าน้ีมีเพียงส่วนนอ้ยท่ีไดมี้โอกาสศึกษาอยา่ง

เหมาะสมตามหลกัวิชาการซ่ึงคุณครูตอ้งมีทกัษะพิเศษดา้นการสอนเด็กอีกดว้ยเพื่อให้เด็กกลุ่มดงักล่าวเติบโต

ใชชี้วิตอยา่งปกติในครอบครัวและชุมชน  ดงันั้นคุณครูท่ีรับผดิชอบควรมีทกัษะส่ือการสอนในหลากหลายมิติ

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัเด็กดงักล่าว 
รุ่นที่  1  จดักิจกรรมวนัองัคารท่ี  6  สิงหาคม  2562 

หมายเหตุ 

 โรงเรียนเขา้ร่วม  22  โรงเรียน 

 ครู อาจารย ์ เทคนิคการผลิตส่ือการสอน LD เชิงปฏิบติั  จ านวน  42  คน 

วนัองัคารที ่6 สิงหาคม 2562 

08.00 – 08.20  น.  ผูเ้ขา้ร่วมสัมมนาลงทะเบียน ดา้นหนา้อาคาร SME 

08.30 – 08.40  น.  ตวัแทน บริษทั ศูนยเ์ทคโนโลยไีฮเทคอยธุยา จ ากดั กล่าวรายงานความเป็นมาโครงการ 

08.40 – 08.45  น.  คุณนที  พุ่มไสว  ผูอ้  านวยการ โรงเรียนวดัสวา่งอารมณ์  ประธานโครงการสัมมนาพิเศษ   

เทคนิคการผลิตส่ือการสอน LD เชิงปฏิบติั  กล่าวตอ้นรับ 
08.45 – 08.50  น.  คุณรักศกัด์ิ  นิจจนัทร์พนัธ์ศรี  ผูท้รงคุณวุฒิ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสุราษฎร์ธานี และ

อดีตผูอ้  านวยการ โรงเรียนวดัเขาศรีวชิยั กล่าวถึงความส าคญัในการผลิตส่ือการสอนนกัเรียน

บกพร่องทางการเรียนรู้ (LD) 

08.50 – 09.00  น.  คุณสมหวงั  ถุงสุวรรณ  ประธานสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  และประธาน

คณะท างานปฏิรูปการศึกษาจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา  กล่าวแสดงความยินดีความร่วมมือ

ระหวา่งภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม 

09.00 - 09.10  น.   คุณสุดใจ  มอญรัต  ศึกษาธิการจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  ประธานกล่าวเปิดงาน 

09.10 – 15.00 น.   -  สัมมนา หวัขอ้ “เทคนิคการผลิตส่ือการสอน LD เชิงปฏิบติั” หอ้งอบรม 2  

 วิทยากรโดย ผูท้รงคุณวุฒิและผูมี้ประสบการณ์ตรงทางดา้น LD จาก องค์การบริหารส่วน

จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

15.00   น. เสร็จส้ินการสัมมนา 



16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ไดร้ับเกยีรตจิาก คณุสดุใจ มอญรตั ศกึษาธกิารจงัหวดัพระนครศรอียธุยา เปน็ประธานกลา่วเปดิงาน 

ทมีวิทยากร การพฒันาเดก็บกพรอ่งทางการเรยีนรู้ (LD)  

ผูท้รงคณุวฒุิ  จากองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 

โครงการสมัมนาพเิศษ  

“เทคนคิการผลิตสือ่การสอน LD เชงิปฏิบัติ” 
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โครงการปิดโลกอาชีพเยาวชนคนกรุงเก่า คร้ังท่ี 2 

ณ  ศนูยเ์ทคโนโลยไีฮเทคอยธุยา 
บริษทั ศูนยเ์ทคโนโลยไีฮเทคอยธุยา จ ากดั ไดจ้ดัท าโครงการเปิดโลกอาชีพเยาวชนคนกรุงเก่าคร้ังท่ี 2 ข้ึน 

โดยมีวตัถุประสงคจ์ะให้ความรู้แก่นกัเรียนระดบัมธัยมไดท้ราบถึงความตอ้งการของตลาดแรงงางาน แนวโนม้

การประกอบอาชีพ และทกัษะส าคญัในอนาคตไม่วา่จะเป็นการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพต่างๆ ก็ตาม 

รุ่นที่  1  จดักิจกรรมวนัพุธท่ี  7  สิงหาคม  2562 

 โรงเรียนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ 

1. โรงเรียนวดัสุคนัธาราม    จ านวน  66 คน 

2. โรงเรียนวงันอ้ยวทิยาภูมิ    จ านวน  50 คน 

3. โรงเรียนวดัศิวาราม    จ านวน  30 คน 

4. โรงเรียนวดัสวา่งอารมณ์    จ านวน  35 คน 

5. โรงเรียนจรูญกิมล้ีกิจจาทรอนุสรณ์  จ านวน  30 คน 

6. โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”  จ านวน  30 คน 

หมายเหตุ 

 โรงเรียนเขา้ร่วม  6  โรงเรียน 

 นกัเรียน  จ านวน  241  คน   

 ครูอาจารย ์ จ  านวน  18  คน  

 เจา้หนา้ท่ีจดักิจกรรมฐานต่างๆ  จ  านวน  92  คน 

รวมผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม  จ านวน  386  คน 
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โครงการเปดิโลกอาชพีเยาวชนคนกรงุเกา่ ครัง้ที ่2 

ไดร้ับเกยีรตจิาก ดร.สจุนิต ์ไชยชมุศกัดิ ์ ผูว้า่ราชการจงัหวดัพระนครศรอียธุยา เปน็ประธานกลา่วเปดิงาน 

และรวมภาพการด าเนนิกจิกรรมตลอดทัง้วนั ซึง่มหีนว่ยงานทั้งภาครฐัและเอกชน มารว่มจดับธูกจิกรรมมากมาย 
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โครงการโรงเรียนผูป้กครอง ไฮเทค 4.0 

ณ หน่วยงานท่ีร่วมกิจกรรม 

สถาบนัครอบครัวเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุดในการพฒันาคุณภาพการเรียนรู้และคุณภาพชีวิตของเด็กตั้งแต่แรก

เกิดไปจนถึงวยัเรียน เพราะบา้นเป็นสถาบนัแรกท่ีเด็กจะไดซึ้มซบัเรียนรู้ในเร่ืองต่างๆ และครูคนแรกของเด็กก็คือพ่อ

แม่  ผูป้กครองในยุคน้ีจึงตอ้งมีความรู้และความเขา้ในการเล้ียงดูลูกในแต่ละช่วงวยั และร่วมสนบัสนุนเสริมสร้างการ

เรียนรู้ยุคใหม่ให้กบับุตรหลานเพื่อให้เขามีคุณลกัษณะท่ีพร้อมท่ีจะอยู่ในโลกยุคใหม่ไดอ้ย่างมีความสุขและประสบ

ความส าเร็จในชีวติ 

 บริษทั ศูนยเ์ทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จ ากดั ได้ร่วมกบัสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ด าเนิน
โครงการโรงเรียนผูป้กครองข้ึน เพื่อให้ผูป้กครองไดมี้ความรู้และตระหนกัถึงบทบาทส าคญัในการเล้ียงดูบุตร รวมถึง
การวางแผนอนาคตการศึกษาร่วมกบับุตรในการเตรียมประกอบสัมมนาชีพเม่ือเติบโตในภายหนา้ 

 

รุ่นที่  1 จดักิจกรรมวนัพุธท่ี 18 กนัยายน  2562   
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 
1. ผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียนวดัท าใหม่  จ านวน    55 คน 

รุ่นที่  2 จดักิจกรรมวนัเสาร์ท่ี 2 พฤศจิกายน  2562   
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 
1. ผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียนวดัโพธ์ิ   จ านวน  120 คน 

 

รวมผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม  จ านวน  175  คน 
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โครงการโรงเรยีนผู้ปกครอง ไฮเทค 4.0  

บรรยากาศ ณ โรงเรยีนวดัท าใหม ่

บรรยากาศ ณ โรงเรยีนวดัโพธิ์ 
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โครงการศิลปะส าหรับเยาวชน(Art Club) 

ณ  ศูนยเ์ทคโนโลยไีฮเทคอยุธยา 

ภาพวาดจะแสดงให้เห็นส่ิงท่ีเขาคุน้เคยในชีวิตประจ าวนั วฒันธรรม และอารยธรรมในสมยันั้นไดเ้ป็นอยา่งดี 

เทคนิคการวาดภาพในสมยัโบราณเร่ิมจากการ ขดู ขีดลงบนผนงัแสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรคแ์ละความเช่ือใน

พิธีศกัด์ิสิทธ์ิ ต่างๆ ต่อมามนุษย์เร่ิมมีความก้าวหน้ามากข้ึนรู้จกัสร้างสัญลกัษณ์และรูปทรง ต่าง ๆ มากข้ึน มีการ

ประดิษฐ์เคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีใชใ้นการวาดภาพท่ีมีประสิทธิภาพ เนน้โครงสร้างและรายละเอียด ซ่ึงเป็นจุดหมายส าคญั

ของการวาดเขียนในปัจจุบนั จึงไดจ้ดัอบรมการวาดภาพขั้นพื้นฐาน เทคนิคการวาดภาพ(ลงเส้น) และเทคนิคการใช้สี

(สีชอล์คน ้ ามนัและสีไม)้ แก่ผูท่ี้สนใจเรียนรู้การวาดเพราะจุดเร่ิมในการวาดภาพ ตอ้งมีพื้นฐานในการวาดภาพ คือการ

เร่ิมวาดเส้น และการลงน ้าหนกัแสงเงา โครงการดงักล่าวเป็นการให้ความรู้ในเร่ืองพื้นฐานการวาดภาพ เทคนิคการวาด

ภาพ เทคนิคการใชสี้ ซ่ึงสามารถน ามาต่อยอดในการสร้างสรรคก์ารวาดภาพต่างๆ ของแต่ละบุคคลไดอี้กดว้ย 

รุ่นที ่ 1 จดักิจกรรมวนัพฤหสับดีท่ี 14  พฤศจิกายน 2562 

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 
1. นกัเรียนโรงเรียนต่างๆ  จ านวน    36 คน 

 

หมายเหตุ 

 โรงเรียนเขา้ร่วม  17 โรงเรียน 

 นกัเรียน   จ านวน  36  คน 

 ครูอาจารย ์  จ านวน  23  คน 

รวมผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมทั้งหมดเป็นจ านวน  59  คน 
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โครงการศิลปะส าหรับเยาวชน (Art Club) 

ไดร้ับเกยีรตจิาก ผศ.ดร.สาลนินัท ์ บุญม ี คณบด ีคณะบรหิารธรุกจิและเทคโนโลยสีาระสนเทศ  

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมูิ ศนูยพ์ระนครศรอียุธยาวาสุกร ี เปน็ประธานกล่าวเปดิงาน   

และรวมภาพการด าเนนิกจิกรรม  
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โครงการตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อ 

ณ  พิพิธภณัฑเ์กษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั(องคก์ารมหาชน) 

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาท่ีช้ีถึงแนวทางปฏิบติัตน โดยค านึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการ

สร้างภูมิคุม้กนัท่ีดี เพื่อพร้อมรับต่อความเส่ียงบนพื้นฐานของความรอบรู้ ความรอบคอบระมดัระวงั และคุณธรรม

ควบคู่ไปกบัการกระท าท่ีไม่เบียดเบียนกนั การแบ่งปัน ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั  

เน่ืองจากจงัหวดัพระนครศรีอยุธยานั้นเป็นจงัหวดัท่ีพื้นท่ีการท าเกษตรกรรมอยู่มากมาย เช่น การท านาปลูก

ขา้ว บริษทั ศูนยเ์ทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา  จ  ากดั จึงได้จดัโครงการดงักล่าวข้ึนเพื่อปลูกฝังวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบ

พอเพียงให้แก่เยาวชนนักเรียนรวมถึงเป็นแนวทางในการพฒันาโรงเรียนอีกช่องทางหน่ึง ท าให้คณะผูบ้ริหาร ครู

อาจารย ์ไดเ้ห็นกิจกรรมท่ีปฏิบติัไดจ้ริง เพื่อน าไปปรับใชภ้ายในครัวเรือนหรือโรงเรียนของตนเองได ้

รุ่นที่  1 จดักิจกรรมวนัพฤหสับดีท่ี 21  พฤศจิกายน 2562 

1. โรงเรียนวดัสุคนัธาราม     จ านวน 10  คน 

2. โรงเรียนปราสาททองวทิยา    จ านวน 10  คน 

3. โรงเรียนวดัขนอนบา้นกรด    จ านวน 10  คน 

4. โรงเรียนวดับา้นหีบ     จ านวน 10  คน 

5. โรงเรียนวดัท าเลไทยโปรดสัตว ์   จ านวน 10  คน 

6. โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร    จ านวน 10  คน 

7. โรงเรียนวดัสุทธิรุจิราราม    จ านวน   5  คน 

8. โรงเรียนชุมชนวดัก าแพง    จ านวน 17  คน 

9. โรงเรียนวดัโพธ์ิ     จ านวน 10  คน 

10. โรงเรียนวดัสามกอ(วงศป์ระชารัฐ)   จ านวน 10  คน 

11. โรงเรียนราษฎร์บ ารุง     จ านวน 10  คน 

12. โรงเรียนวดัลาดระโหง     จ านวน 10  คน 

13. โรงเรียนวดับา้นหวา้     จ านวน 10  คน 

14. โรงเรียนวดัสามเรือน     จ านวน 10  คน 

15. โรงเรียนเจา้ฟ้าสร้าง     จ านวน 10  คน 

16. โรงเรียนวดัโพธ์ิแตงใต(้ปัญญานุวตัรวทิยา)  จ านวน 10  คน 

17. โรงเรียนวดัชุมพลนิกายาราม    จ านวน 10  คน 

18. โรงเรียนบา้นบางกระสั้น(โรงงานกระดาษอุปถมัภ)์ จ านวน 10  คน 

19. โรงเรียนวดัศิวาราม     จ านวน 10  คน 
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หมายเหตุ 

 โรงเรียนเขา้ร่วม  19 โรงเรียน 

 นกัเรียน   จ านวน  192  คน 

 ครูอาจารย ์  จ านวน    35  คน 

 เจา้หนา้ท่ีและผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมจากหน่วยงานต่างๆ  จ  านวน  15  คน 

รวมผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมทั้งหมดเป็นจ านวน  242  คน 

ก าหนดการพธิีเปิด 

โครงการตามรอยเศรษฐกจิพอเพยีงของพ่อ ตอน นวตักรรมของพ่อ 

วนัพฤหัสบดีที ่21 พฤศจกิายน  2562 

ณ  ส านักงานพพิธิภัณฑ์เกษตรเฉลมิพระเกยีรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(องค์การมหาชน) นวนคร 

วนัพฤหัสบดีที ่ 21  พฤศจิกายน  2562 

08.30 – 08.50 น.  ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม  รายงานตวั  ณ ลานกิจกรรมดา้นหนา้อาคาร 1  

(ส านกังานพิพิธภณัฑเ์กษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั) 

08.50 – 09.00 น.  เจา้หนา้ท่ี บริษทั ศูนยเ์ทคโนโลยไีฮเทคอยธุยา จ ากดั กล่าวรายงานความเป็นมาโครงการ 

09.00 – 09.10 น.  คุณสมนึก  แสนสมบูรณ์สุข  กรรมการ บริษทั ไทยอินดสัเตรียล เอสเตท จ ากดั 

(นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค) และกรรมการบริษทั ศูนยเ์ทคโนโลยไีฮเทคอยธุยา จ ากดั กล่าวเปิดงาน 
09.10 – 09.20 น. กิจกรรมนนัทนาการ 
09.20 – 09.30 น.  แนะน าพิพิธภณัฑแ์ละกระบวนการ 

09.30 – 11.30 น.  ร่วมกิจกรรม ดงัน้ี 

   1.  กิจกรรมสร้างสรรคค์วามคิด  “แม่น า้รวมใจ” 

2.  ชมภาพยนตร์ 3 มิติ  เร่ือง “เร่ืองของพ่อในบ้านของเรา” 

    3.  เรียนรู้พิพิธภณัฑก์ลางแจง้ 3 ฐานการเรียนรู้ 

     -  เกษตรพอเพยีงเมือง   

-  บ้านนวตักรรมพลงังาน   

-  1 ไร่ พอเพยีง 

    4.  ฐานฝึกปฏิบติัการท าเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง “การปลูก 1 ตารางเมตร” 

11.30 – 12.00 น.  สรุปการเรียนรู้ 

12.00 – 13.00 น.  ปิดหลกัสูตร  รับประทานอาหาร และเดินทางกลบั 
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โครงการตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงของพอ่  

คุณสมนึก  แสนสมบรูณส์ขุ  กรรมการ บริษทั ไทยอนิดัสเตรียล เอสเตท จ ากดั 

(นคิมอตุสาหกรรมไฮเทค) และกรรมการบริษทั ศนูย์เทคโนโลยไีฮเทคอยุธยา จ ากดัเปน็ประธานกล่าวเปดิงาน  

และรวมภาพการด าเนนิกจิกรรม 
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โครงการวนัวทิยาศาสตร์ส าหรับเยาวชน  คร้ังท่ี  10  และมอบทุนการศึกษา นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 

ณ ศูนยเ์ทคโนโลยไีฮเทคอยธุยา 
วทิยาศาสตร์ถือวา่เป็นวชิาท่ีจ าเป็นต่อการเรียนรู้ของเยาวชนและนกัเรียน วิทยาศาสตร์มีบทบาทในชีวิตประจ าวนัเพ่ิมมากข้ึน 

และมีบทบาทส าคญัต่อความเจริญกา้วหนา้ของประเทศ อีกทั้งมีประโยชน์ต่อนกัเรียนท่ีไดใ้หค้วามสนใจเรียนรู้เพราะเป็นการสอนให้

เยาวชนเป็นผูมี้เหตุมีผล มีความคิดจินตนาการเชิงสร้างสรรค ์ 

รุ่นที ่ 1  จดักิจกรรมวนัศุกร์ท่ี  13  ธนัวาคม  2562  โรงเรียนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม 

1. โรงเรียนวดัสุคนัธาราม     จ านวน  40 คน 

2. โรงเรียนวดัขนอนบา้นกรด    จ านวน  25 คน 

3. โรงเรียนวดัท าเลไทโปรดสตัว ์    จ านวน  25 คน 

4. โรงเรียนวดัสุทธิรุจิราราม    จ านวน  42 คน 

5. โรงเรียนวดัโพธ์ิ     จ านวน  38 คน 

6. โรงเรียนราษฎร์บ ารุง     จ านวน  25 คน 

7. โรงเรียนวดับา้นหวา้     จ านวน  45 คน 

8. โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร     จ านวน  46 คน 

9. โรงเรียนวงันอ้ยวทิยาภูมิ    จ านวน  20 คน 

10. โรงเรียนวดัสามเรือน     จ านวน  21 คน 

11. โรงเรียนวดัท าใหม่     จ านวน  25 คน 

12. โรงเรียนวดัสวา่งอารมณ์    จ านวน  22 คน 

13. โรงเรียนวดัลาดระโหง     จ านวน  25 คน 

14. โรงเรียนวดัชุมพลนิกายาราม    จ านวน  25 คน 

15. โรงเรียนวดับา้นหีบ     จ านวน  10 คน 

16. โรงเรียนปราสาททองวทิยา    จ านวน  44 คน 

17. โรงเรียนเจา้ฟ้าสร้าง     จ านวน  50 คน 

18. โรงเรียนวดัสามกอ(วงศป์ระชารัฐ)   จ านวน  26 คน 

19. โรงเรียนชุมชนวดัก าแพง    จ านวน  23 คน 

20. โรงเรียนวดัโพธ์ิแตงใต(้ปัญญานุวตัรวทิยา)   จ านวน  28 คน 

21. โรงเรียนบา้นบางกระสั้น(โรงงานกระดาษอุปถมัภ)์  จ านวน  30 คน 

22. โรงเรียนวดัศิวาราม     จ านวน  10 คน 

23. โรงเรียนวดับา้นชา้ง     จ านวน  25 คน 

หมายเหต ุ

 โรงเรียนเขา้ร่วม  23  โรงเรียน นกัเรียน  จ านวน  670  คน ครูอาจารย ์ จ านวน  78  คน  

 เจา้หนา้ท่ีจดักิจกรรมฐานต่างๆ  จ านวน  201  คน 

รวมผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม  จ านวน  949  คน 
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ก าหนดการพธิีเปิด 
วนัวทิยาศาสตร์ส าหรับเยาวชน คร้ังที ่ 10 

และ 
พธีิมอบทุนการศึกษาของนิคมอตุสาหกรรมไฮเทค 

วนัศุกร์ที ่13  ธันวาคม  2562 
ณ  ห้องอบรม 3 อาคาร 2 บริษทั ศูนย์เทคโนโลยไีฮเทคอยุธยา จ ากดั 

08.00 – 09.00  น. เด็กนกัเรียนรับทุนการศึกษา ผูบ้ริหารโรงเรียน แขกผูมี้เกียรติ พร้อมเพียงกนั       
ณ หอ้งอบรม 3 อาคาร 2 
- นักเรียนท่ีรับมอบทุนการศึกษา ประกวดชุดแต่งกายฯ และประกวดวาดภาพระบายสี 
ลงทะเบียน (นกัเรียนท่ีมาร่วมกิจกรรม ณ จุดลงทะเบียนดา้นหน้าอาคาร SME เวลา 8.00 – 
08.45 น.) 

09.00 – 09.05  น. ผูอ้  านวยการโรงเรียนวดัสุคนัธาราม ว่าท่ีร้อยตรีธนศกัด์ิ  เปาริก  ตวัแทนผูบ้ริหารของ 23 
โรงเรียน กล่าวขอบคุณ บริษทั ไทยอินดสัเตรียล  เอสเตท จ ากดั  

09.05 – 09.10  น. คุณประพนธ์  ศิลปรัศมี  แรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวแสดงความยินดี 
ภาคอุตสาหกรรมในการส่งเสริมการศึกษาแก่เยาวชนเพื่อมีงานท า 

09.10 – 09.20  น. คุณสมหวัง  ถุงสุวรรณ ประธานสภาอุตสาหกรรมพระนครศรีอยุธยา และประธาน
คณะท างานปฏิรูปการศึกษาจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา  กล่าวแสดงความยินดีความร่วมมือ
ของภาคอุตสาหกรรมต่อภาคการศึกษา 

09.20 – 09.30 น.  คุณสมนึก  แสนสมบูรณ์สุข  กรรมการ บริษทั ไทยอินดสัเตรียล เอสเตท จ ากดั 

(นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค) และกรรมการบริษทั ศูนยเ์ทคโนโลยไีฮเทคอยธุยา จ ากดั  
ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน และตดัริบบิ้น พร้อมกบัแขกผูมี้เกียรติ 

09.40 – 09.50  น. การแสดงพิธีเปิด โดย นกัเรียนโรงเรียนวดัสุคนัธาราม 
09.50 – 10.30  น. - คุณสมนึก  แสนสมบูรณ์สุข  กรรมการ บริษทั ไทยอินดสัเตรียล เอสเตท จ ากดั 

(นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค) และกรรมการบริษทั ศูนยเ์ทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จ ากดั มอบโล่
ใหห้น่วยงานต่างๆ ท่ีมาร่วมจดักิจกรรม 
-  คุณสมนึก  แสนสมบูรณ์สุข, ประธานสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา, แรงงาน
จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ประธานอาชีวศึกษาจงัหวัดพระนครศรีอยุธยาและแขกผูมี้เกียรติ 
ร่วมมอบทุนการศึกษาใหแ้ก่นกัเรียน  

10.30 – 11.30  น. กิจกรรมตามฐานต่างๆ (ฐานทุกฐานจะเร่ิมแสดงกิจกรรมเวลา 08.30 น.) 
11.30 – 12.30  น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
12.30 – 15.00  น. กิจกรรมตามฐานต่างๆ (ช่วงบ่าย) 
15.00  น.  ปิดกิจกรรม 
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โครงการวันวิทยาศาสตรส์ าหรบัเยาวชน ครัง้ที่ 10 

และพิธีมอบทุนการศึกษานิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 
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 เยาวชน นกัเรยีนเข้ารว่มกจิกรรมฐานตา่งๆ ทัง้หมด 7 ฐานกจิกรรม  

การแสดงดนตรไีทยของนกัเรียน จากโรงเรยีนวดัโพธิ์ 

บรษิทั ไทยนปิปอน ฟูด้ส ์จ ากดั สนบัสนนุอาหาร 

บรษิทั โปรไวด ์เทคนคิคอล เซอรว์สิเซส จ ากดั  สนบัสนนุเครือ่งดืม่ 
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เยาวชน นกัเรยีนเข้ารว่มประกวดวาดภาพระบายสตีามจนิตนาการ   

เยาวชน นกัเรยีนเข้ารว่มประกวดชดุแตง่กายจากวสัดเุหลอืใช้ 
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โครงการใหค้วามรู้แก่นกัศึกษาช่างอุตสาหกรรม วทิยาลยัเทคนิค 

ณ วทิยาลยัท่ีร่วมโครงการ 

ปัจจุบนัประเทศไทยก าลังปรับเปล่ียนเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 ซ่ึงเป็นการพฒันาคร้ังส าคญั อีกทั้งเป็น

นโยบายและภารกิจหลกัของรัฐบาล ท่ีปรับตวัเขา้สู่ยคุ 4.0 และในยุคอุตสาหกรรม 4.0 น้ี จะน าระบบอตัโนมติัเขา้มา

ใช้ในภาคอุตสาหกรรมเพิ่มมากข้ึน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานและลดค่าใช้จ่ายในกระบวนการผลิต          

จึงตอ้งมีการเตรียมองค์ความรู้ต่างๆ ในหลากหลายมิติ คนเป็นปัจจยัส าคญัท่ีสุด การท่ีไดใ้ห้ความรู้แก่นักศึกษา

วิทยาลยัอาชีวะ เป็นส่ิงส าคญัท่ีส่งเสริม องค์ความรู้ใหม่ๆ แก่นกัศึกษา สามารถมองเห็นอนาคต โอกาส และการ

พฒันาตนเองใหส้อดรับเร่ืองดงักล่าว 

รุ่นที่  1 จดักิจกรรมวนัพุธท่ี 20 กุมภาพนัธ์  2562   
หวัขอ้ “สถานการณ์อุตสาหกรรม 4.0 ของไทย และการเตรียมพร้อมของนกัศึกษาอาชีวะ” 

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 
2. นกัศึกษาวทิยาลยัการอาชีพโพธ์ิทอง   จ านวน  130 คน 

รุ่นที่  2 จดักิจกรรมวนัพฤหสับดีท่ี 23 พฤษภาคม  2562   
หวัขอ้ “แมคคาทรอนิกส์กบัอนาคตนกัศึกษาอาชีวะท่ีสดใส” 

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 
1. นกัศึกษาวทิยาลยัเทคนิคลพบุรี   จ านวน   70 คน 

รุ่นที่  3 จดักิจกรรมวนัท่ี 18-19 พฤศจิกายน  2562   
หวัขอ้ “การพฒันาศกัยภาพทกัษะดา้นระบบอตัโนมติัเพื่อการท างานในโรงงานอุตสาหกรรม ยคุ 4.0” 

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 
1. นกัศึกษาวทิยาลยัเทคโนโลยอียธุยา   จ านวน   20 คน 

รุ่นที่  4 จดักิจกรรมวนัท่ี 11-12 ธนัวาคม  2562   
หวัขอ้ “การพฒันาศกัยภาพทกัษะดา้นระบบอตัโนมติัเพื่อการท างานในโรงงานอุตสาหกรรม ยคุ 4.0” 

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 
1. นกัศึกษาวทิยาลยัการอาชีพโพธ์ิทอง   จ านวน   20 คน 

หมายเหตุ รวมจ านวนทั้งส้ิน  240  คน 
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วิทยาลยัการอาชพีโพธิ์ทอง   

หวัขอ้ “สถานการณอ์ุตสาหกรรม 4.0 ของไทย และการเตรยีมพรอ้มของนักศึกษาอาชีวะ” และ 

หวัขอ้ “การพฒันาศักยภาพทักษะด้านระบบอัตโนมัตเิพือ่การท างานในโรงงานอตุสาหกรรม ยคุ 4.0” 

 

 

 

โครงการให้ความรูแ้ก่นักศกึษาชา่งอตุสาหกรรม วิทยาลยัเทคนิค 

 

วทิยาลัยเทคนคิลพบรุี 

หวัขอ้ “แมคคาทรอนกิสก์บัอนาคตนกัศกึษาอาชวีะทีส่ดใส” 

 

วิทยาลยัเทคโนโลยอียธุยา   

หวัขอ้ “การพฒันาศักยภาพทักษะด้านระบบอัตโนมัตเิพือ่การท างานในโรงงานอตุสาหกรรม ยคุ 4.0” 
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กิจกรรมเสวนายามบ่าย “จิตอาสาร่วม ปี  2563” 

ณ ศูนยเ์ทคโนโลยไีฮเทคอยธุยา 

บริษทั ศูนยเ์ทคโนโลยไีฮเทคอยธุยา จ ากดั ไดด้ าเนินกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ (CSR) ต่อชุมชน และภาค

การศึกษาต่างๆ มาอย่างต่อเน่ือง  ในแต่ละปีจะมีกิจกรรมค่อนขา้งมากและบริษทัฯ มีเครือข่ายภาคเอกชน ภาครัฐ        

ท่ีมีจิตอาสามาร่วมใหค้  าแนะน า แลกเปล่ียนประสบการณ์ความรู้ตลอดมา กวา่ 10 ปี  บริษทัฯ จึงไดจ้ดักิจกรรมเสวนา

ยามบ่าย “จิตอาสาร่วม ปี 2563” โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อแลกเปล่ียนประสบการณ์ความรู้ดา้นจิตอาสากบัภาคส่วน

ต่างๆ เช่น ภาคเอกชน  ภาคการศึกษา ชุมชน  เพื่อเป็นแนวทางในการจดัท ากิจกรรมสาธารณะประโยชน์(CSR)       

ของบริษทัฯ ในปี  2563  

จัดกจิกรรมวนัพุธที ่27 พฤศจิกายน 2562 

ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม จ านวน  50 คน 

 

 

 

 

 

 

กจิกรรมเสวนายามบา่ย “จิตอาสารว่ม ปี 2563” 

ไดร้ับเกยีรตจิากหนว่ยงานตา่งๆ ทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน ภาคการศกึษา และชมุชน มารว่ม

แลกเปลีย่นประสบการณ ์ดา้นกจิกรรมจติอาสา ในมมุมองต่างๆ เพือ่พฒันาการท างานในอนาคต 
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โครงการรวมพลงัจิตอาสาพฒันาวดั ท าดีดว้ยใจ 

ณ วดัตลาดเกรียบ อ.บางปะอิน 

บริษทั ไทยอินดัสเตรียล เอสเตท จ ากดั ส านักงานนิคมอุตสาหกรรมบา้นหวา้(ไฮเทค) และ บริษทั ศูนย์

เทคโนโลยไีฮเทคอยุธยา จ ากดั ไดร่้วมกนัจดักิจกรรมรวมพลงัจิตอาสาพฒันาวดั ท าดีดว้ยใจข้ึน ในวนัท่ี 26 ธนัวาคม 

2562 ณ วดัตลาดเกรียบ อ าเภอบางปะอิน โดยมีวตัถุประสงคจิ์ตอาสาร่วมกนัในการท าความสะอาดวดัตลาดเกรียบ 

โครงการดงักล่าวเป็นความร่วมมือหลายภาคส่วนท่ีมีจิตอาสาตรงกนัทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งน้ีเพราะวา่จิตอาสานั้น

เป็นการฝึกให้ทุกคนช่วยเหลือเก้ือกูลกนั แบ่งปันกนั และท าประโยชน์แก่สังคม โดยไม่หวงัผลตอบแทนใดๆ อีกทั้ง

เป็นการปลูกฝังใหรู้้จกัเอ้ือเฟ่ือเผือ่แพร่แก่ทุกเพศวยัท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม 

จัดกจิกรรมวนัพฤหัสบดีที ่ 26  ธันวาคม 2562 

ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม จ านวน  74 คน 
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 โครงการรวมพลังจิตอาสาพัฒนาวดั ท าดดีว้ยใจ 


