
ยกระดบับรกิารสาธารณสขุบางสะพาน
เหล็กสหวิริยาจัดอบรมทักษะส่ือสารอสม.

รฟท.มั่นใจWCE
จางซอมเพลาลอ
รถจกัรดเีซลไฟฟา
มูลคา2.9ลานบาท

X
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สงเสริมการศึกษาบางสะพานกาวไกล
4 โรงเรียนเขตบางสะพาน โรงเรียน
บานวังยาว โรงเรียนบานดอนสงา 
โรงเรียนบานหวยแกว โรงเรียน
บางสะพาน เสนอแผนพัฒนา 3 ป    
โดดเดน ควาทนุพฒันา    อานตอ น.4

สี่โรงเรียนบางสะพานควากองทุนสหฯ
พัฒนาคุณภาพ3ป-ยกระดับเครือขาย

บรษิทัในกลุมเอสเอสไอ ประกอบดวย
TCS - TCRSS - SSI รับโลประกาศ
เกียรติคุณกิจกรรมรณรงคลดอุบัติเหตุ
จากการทํางานใหเปนศูนยประจําป 
2562 (Zero Accident Campaign 2019) 
จากกระทรวงแรงงานโดย TCS ไดรับ
ในระดับแพลทินัม มีชั่วโมงการทํางาน
ที่ไมเกิดอุบัติเหตุสะสม 7.98 ลานชม. 
TCRSS ไดรับระดับเงิน มีชั่วโมงการ
ทํางานที่ไมเกิดอุบัติเหตุสะสม 5.75 
ลานชม. SSI ไดรับระดับทองแดง มี
ชั่วโมงการทํางานที่ไมเกิดอุบัติเหตุ
สะสม 1.99 ลานชม. การจัดงานดังกลาว
มีวัตถุประสงคเพื่อใหนายจาง ลูกจาง
ผูทีเ่กีย่วของทัง้ภาครฐั และภาคเอกชน 
ตระหนักถึง           อานตอ น.2

กลุมเหล็กใสใจลดอุบัติเหตุจากงาน
แรงงานมอบโลเชิดชู TCS-TCR-SSI

การรถไฟแหงประเทศไทย (รฟท.) 
เช่ือม่ันผลงานวิศวกรรม WCE เซ็น
สัญญาจางงานซอมลอพรอมเพลา
ของรถจกัรดเีซลไฟฟา มลูคา 2.9 
ลานบาท จํานวน 60 เซต ผูบริหาร
เผยเปนงานแรกในกลุมบริการ
เคร่ืองจักรกล (Machinery Service) 
ที่ไดใหบริการแก รฟท. เชื่อมั่น
รายไดในกลุมอุตสาหกรรมขนสง
ทางรางขยาย
 นายกิตติศักด์ิ  มาพะเนาว
กรรมการผูจัดการ บริษัท เวสท-
โคสทเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (WCE) 
เปดเผยวา “บริษัทไดเตรียม      
ลงนามสัญญารับจางงานซอม
ลอพรอมเพลาของรถจักรดีเซล
ไฟฟาของการรถไฟแหงประเทศ
ไทย (รฟท.) มูลคางาน 2.9 ลานบาท
โดยมีระยะเวลาดําเนินการ  1  ป
   อานตอ น.3

เพ่ิมขีดความสามารถส่ือสารชุมชน
บุคลากรสาธารณสุข กลุมเหล็ก
สหวิ ริ ยา  ร วมกับสํ านักงาน
สาธารณสุขอําเภอบางสะพาน และ
โรงพยาบาลบางสะพาน จัดเวที
อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร 
“การพูดเพ่ือนําเสนอผลงาน” ใหกับ
อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)
เจาหนาที่สาธารณสุขประจํา     
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
และโรงพยาบาลบางสะพาน  อําเภอ
บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

จํานวน 47 คน เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ยกระดบัทกัษะการปฏบิตักิารพดู
การส่ือสารในท่ีชุมชนไดอยางถูกตอง
สมาชิก อสม.เผย จะนําเทคนิค
การพูดและการนําเสนอไปประยุกต
ใชในการทํางานภายในพื้นที่ 
  ผูสือ่ขาว “ขาวฅนเหลก็เอส-
เอสไอ” รายงานวา เม่ือวันท่ี 23 - 25
กรกฎาคม 2562 ที่ผานมา กลุม
เหล็กสหวิริยา รวมกับสํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอบางสะพาน  และ
โรงพยาบาลบางสะพาน  อานตอ น.3

  3 บรษิทักลุมเอสเอสไอเขารบัโลประกาศเกยีรตคิณุกจิกรรมรณรงคลดอบุตัเิหตจุากการทาํงานใหเปนศนูยประจาํป 2562 
โดย บรษิทั เหลก็แผนเคลอืบไทย จาํกดั หรอื TCS (ภาพซาย) ไดรบัโลระดบัแพลทนิมั มชีัว่โมงการทาํงานทีไ่มเกดิอบุตัเิหตสุะสม 
3 ป ได 7.98 ลานชม.งาน บริษัท เหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน) หรือ TCRSS (ภาพกลาง) ไดรับโลระดับเงิน มีช่ัวโมงการทํางาน
ท่ีไมเกิดอุบัติเหตุสะสม 2 ป ได 5.75 ลานชม.งาน บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) หรือ SSI (ภาพขวา) โลระดับทองแดง
มีช่ัวโมงการทํางานท่ีไมเกิดอุบัติเหตุสะสม 1 ป ได 1.99 ลานชม.งาน ภายในงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแหงชาติ คร้ังท่ี 33
จัดโดยกระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
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ลดอุบัติเหตุ          ต่อจากหน้า 1

X
 

 กลุ่มเหล็กสหวิริยาจัดพิธีถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา ครบ 67 พรรษา   กลุม่เหลก็สหวริยิา นำาโดย นายสมชาย สกลุสรุรตัน ์ประธานกรรมการบรษิทั นายวนิ วริยิประไพกจิ ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารกลุม่ และกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) หรือเอสเอสไอ พร้อมด้วย ผู้บริหาร และพนักงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยา จัดพิธีถวายราชสดุดี และถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562  เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำานึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ ณ อาคารประภาวิทย์ สำานักงานใหญ่กรุงเทพฯ

X 

 กลุ่มเหล็กสหวิริยาใส่ใจความปลอดภัยในชีวิตชุมชน สนับสนุนโครงการ
รณรงคข์บัขีป่ลอดภยั สถานีตำารวจภูธรบางสะพาน    กลุ่มเหล็กสหวิริยา ร่วมรณรงค์
ขับข่ีปลอดภัย สนับสนุนหมวกนิรภัย เพ่ือใช้ในกิจกรรมจับแจกแลกหมวกนิรภัยใหม่ ภายใต้ โครงการ
รณรงค์ขับข่ีปลอดภัย เขตควบคุมวินัยจราจร ร้อยเปอร์เซ็นต์  ซ่ึงจัดโดยสถานีตำารวจภูธรบางสะพาน โดย
มี พ.ต.อ.ธนากร รอดเรือง ผู้กำากับสถานีตำารวจภูธรบางสะพานเป็นผู้รับมอบ เพ่ือสร้างความตระหนักถึง
ผลกระทบและความสำาคัญท่ีจะต้องสวมใส่หมวกนิรภัยทุกคร้ังท่ีใช้รถจักรยานยนต์  ปรับเปล่ียนพฤติกรรม
การใช้รถใช้ถนนท่ีปลอดภัย ลดจำานวนและความรุนแรงของอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนจากรถจักรยานยนต์

X 

ความสำาคญัในเรือ่งความปลอดภยั อาชวีอนามยั 
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน 
  ตามที่ บริษัทในกลุ่มเอสเอสไอ ได้สมัคร
เข้ารับคัดเลือกรับโล่ประกาศเกียรติคุณกิจกรรม
รณรงค์ลดอุบัติเหตุจากการทำางานให้เป็นศูนย์
ประจำาปี 2562 (Zero Accident Campaign 2019) 
ผลปรากฏว่า 3 บริษัทในกลุ่มเอสเอสไอสามารถ     
ผ่านเกณฑ์การตัดสินและรับโล่ประกาศเกียรติคุณ
ได้ท้ังหมด ประกอบด้วย บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย
จำากัด หรือ TCS ได้รับในระดับแพลทินัม มีชั่วโมง
การทำางานที่ไม่เกิดอุบัติเหตุสะสม 3 ปี ได้  
7,980,784 ชม.การทำางาน บรษิทั เหลก็แผน่รดีเยน็
ไทย จำากัด (มหาชน) หรือ TCRSS ได้รับระดับเงิน 
สามารถสะสมชั่วโมงการทำางานไม่เกิดอุบัติเหตุ
สะสม 2 ปี ได้ 5,754,914 ชม.ทำางาน บริษัท สห-     
วิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) หรือ SSI ได้
รับระดับทองแดง มีชั่วโมงการทำางานที่ไม่เกิด
อุบัติเหตุสะสม 1 ปี ได้ 1,998,183 ชม.ทำางาน 
  โดยได้รับมอบโล่ดังกล่าวภายในงาน     
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ คร้ังท่ี 33
ซึ่งกระทรวงแรงงาน โดยสถาบันส่งเสริมความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทำางาน (องค์การมหาชน) ร่วมกับสมาคมส่งเสริม
ความปลอดภัยและอนามัยในการทำางาน (ประเทศ
ไทย) เปน็ผูจ้ดัขึน้ เมือ่วนัที ่4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
ณ ศนูยน์ทิรรศการและการประชมุไบเทค บางนา 
กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นายจ้าง 
ลกูจา้ง ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทัง้ภาครฐั และภาคเอกชน ได้
ตระหนักถึงความสำาคัญเกี่ยวกับความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน
ของคนทำางาน ภายใต้ธีมงาน “Forward Culture 
of Prevention for Safety Thailand มุ่งสร้างสรรค์

วฒันธรรมไทยเชงิปอ้งกนั สูค่วามปลอดภยั อาชวี
อนามัย และความผาสุกที่ยั่งยืน” 
  ผูส้ือ่ขา่ว “ขา่วฅนเหลก็เอสเอสไอ” รายงาน
ว่า ภายในงานมีพิธีประกาศเกียรติคุณ กิจกรรม
การรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำางานให้
เป็นศูนย์ ประจำาปี 2562 (Zero Accident Campaign 
2019) ซึ่งมีผู้แทนสถานประกอบกิจการเข้าร่วม
งานดงักลา่ว จำานวนทัง้สิน้ 801 แหง่ ประกอบดว้ย
ผู้แทนสถานประกอบกิจการเข้ารับโล่ประกาศ
เกียรติคุณ มีจำานวน 453 แห่ง แบ่งเป็นออกเป็น 
4 ระดับ ได้แก่ 1. ระดับแพลทินัม จำานวน 15 แห่ง
2. ระดับทอง จำานวน 63 แห่ง 3. ระดับเงิน จำานวน 
132 แห่ง และ  4. ระดับทองแดง  จำานวน 243 แห่ง
ด้านผู้แทนสถานประกอบกิจการเข้ารับใบประกาศ
เกียรติคุณ ระดับต้น มีจำานวนทั้งสิ้น 348 แห่ง
  นายแดน แดงเครือ ผู้จัดการฝ่ายงาน
ซ่อมบำารุง และเป็นประธานคณะกรรมการความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมโรงงาน 
บรษิทั เหลก็แผน่เคลอืบไทย จำากดั หรอื “ทซีเีอส” 
เข้ารับมอบโล่เกียรติคุณระดับแพลทินัม จากพลเอก
อภิชาต แสงรุ่งเรือง ประธานกรรมการบริหาร 
สถาบนัสง่เสรมิความปลอดภยั อาชวีอนามยั และ
สภาพแวดล้อมในการทำางาน (องค์การมหาชน) 
หรือ สสปท. พร้อมกล่าวว่า “รู้สึกเป็นเกียรติ
อย่างมากที่ได้รับรางวัลดังกล่าว นับเป็นปีที่ 3 
แล้ว สำาหรับรางวัลเกียรติคุณระดับสูงสุด (ระดับ
แพลทินัม) โดยองค์กรได้มุ่งเน้นการปฎิบัติงาน
ภายใต้กฎระเบียบความปลอดภัย การควบคุม
การใช้อุปกรณ์ความปลอดภัย และการอบรม
พนักงานด้านความปลอดภัยเป็นหลักสำาคัญ ซึ่ง
มีชั่วโมงการทำางานที่ไม่เกิดอุบัติเหตุสะสม 7.98 
ลา้นชม.การทำางาน ทัง้นี ้ตอ้งขอขอบคณุผูบ้รหิาร 
และพนกังานทีใ่หค้วามรว่มมอืเปน็อยา่งดมีาโดย
ตลอดจนทำาให้ประสบความเร็จได้”  

  นายสชุาต ิบญุแกว้ รกัษาการผูจ้ดัการฝา่ย
บริหารความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมโรงงาน 
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำากัด (มหาชน) หรือ 
“ทีซีอาร์” ให้สัมภาษณ์ว่า “ในปีนี้มีผู้เข้ารับโล่
เกียรติคุณระดับเงินมากถึง 132 แห่ง เทียบจากปี
ทีผ่า่นมาเพิม่ขึน้จำานวน 47 แหง่ และปนีีเ้ปน็ปทีี ่2 
ต่อเนื่องของทีซีอาร์สำาหรับการเข้ารับโล่ประกาศ
เกียรติคุณ ‘ระดับเงิน’ เนื่องจากผลการดำาเนิน
งานผ่านตามเกณฑ์ที่กำาหนดอย่างครบถ้วน โดย
มชีัว่โมงการทำางานสะสมตอ่เนือ่งจำานวนมากกวา่  
3,000,000 ชั่วโมง และบริษัทยังดำาเนินงานตาม
เปา้หมายในการลดอบุตัเิหตใุหเ้ปน็ศนูยอ์ยา่งตอ่
เนื่อง และเน้นยำ้าพนักงานใส่ใจถึงความสำาคัญ
ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่ถูกต้อง
ตามหลักปฏิบัติในการทำางานต่อไป”
  นายสมคดิ ฉมิคลา้ย ผูจ้ดัการทัว่ไป สำานกั
ความปลอดภยัและสิง่แวดลอ้ม โรงงานเอสเอสไอ
บางสะพาน กล่าวว่า “รู้สึกยินดีเป็นอย่างย่ิงท่ีบริษัท
ได้รับรางวัล Zero Accident Campaign 2019 ระดับ
ทองแดง ถือเป็นผลสำาเร็จด้านการดำาเนินงานความ
ปลอดภยัขององคก์ร และแสดงใหเ้หน็วา่แนวทาง
ท่ีเดินอยู่มาถูกทางทำาให้มีช่ัวโมงสะสมการทำางาน
ปลอดภัยได้ถึง 1,998,183 ชั่วโมงงาน โดยบริษัท
ได้มุ่งมั่นในการลดอุบัติเหตุจากการทำางานให้
เปน็ศนูยอ์ยา่งเตม็ที ่โดยพฒันาระบบการจดัการ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
ตั้งแต่การปฏิบัติ ติดตาม ประเมินและทบทวน
ผลการดำาเนินงาน เพื่อให้มีความปลอดภัยใน
การทำางานสูงสุด พร้อมทั้งจัดสถานที่ทำางานที่
ปลอดภยัและสภาพแวดลอ้มในการทำางานทีด่ตีอ่
สขุภาวะอยา่งเหมาะสม เพือ่ปอ้งกนัการบาดเจบ็
และการเจบ็ปว่ยจากการทำางาน  ตลอดจนปฏบิตัิ
ตามขอ้กำาหนดของพนัธสญัญา กฎหมายและขอ้
กำาหนดที่ได้ลงนามผูกพัน และเป็นสมาชิกอย่าง

ต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีการจัดรณรงค์ให้ความรู้
เรื่องความปลอดภัยทั่วทั้งองค์กรอย่าง    ต่อเนื่อง
และนำาหลกั BBS มาใชง้านอยา่งเขม้ขน้ในการลด
สถิติอุบัติเหตุจนประสบผลสำาเร็จ
  ทั้งนี้ อยากจะฝากถึงพนักงานทุกท่านว่า 
ความไม่ประมาท เป็นหัวใจสำาคัญของความ
ปลอดภัย และขอให้ทุกท่านปฏิบัติตามกฎความ
ปลอดภยัของโรงงาน และสวมใสอ่ปุกรณป์อ้งกนั
อันตรายส่วนบุคคลทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน
  การประกาศเกียรติคุณโดยวิธีการสะสม
ชั่วโมงการทำางาน โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ (1) 
ใบประกาศเกียรติคุณระดับต้น หมายถึง สถาน
ประกอบกิจการที่ขอรับรองประกาศเกียรติคุณ
ที่มีชั่วโมงการทำางานสะสมน้อยกว่า 1,000,000 
ชั่วโมง และมีระยะเวลาสะสมชั่วโมงการทำางาน
ต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 12 เดือน (2) โล่ประกาศ
เกยีรตคิณุระดบัทองแดง หมายถงึ สถานประกอบ
กิจการที่ขอรับรองประกาศเกียรติคุณที่มีชั่วโมง 
การทำางานสะสมระหว่าง 1,000,000 - 2,999,999 
ชั่วโมง และมีระยะเวลาสะสมชั่วโมงการทำางาน
ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 9 เดือน (3) โล่ประกาศ
เกียรติคุณระดับเงิน หมายถึง สถานประกอบ
กิจการที่ขอรับรองประกาศเกียรติคุณที่มีชั่วโมง 
การทำางานสะสมระหว่าง 3,000,000 - 9, 999,999 
ชั่วโมง และมีระยะเวลาสะสมชั่วโมงการทำางาน
ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 9 เดือน (4) โล่ประกาศ
เกียรติคุณระดับทอง หมายถึง สถานประกอบ
กิจการที่ขอรับรองประกาศเกียรติคุณที่มีชั่วโมง 
การทำางานสะสมตั้งแต่ 10, 000,000 ชั่วโมง ขึ้นไป
และมีระยะเวลาสะสมชั่วโมงการทำางานต่อเนื่อง
ไม่น้อยกว่า 9 เดือน (5) โล่ประกาศเกียรติคุณ
ระดบัแพลทนิมั หมายถงึ สถานประกอบกจิการที่
ขอรบัรองประกาศเกยีรตคิณุทีไ่ดร้บัการประกาศ
เกียรติคุณในระดับทองติดต่อกัน 5 ปี

 กลุ่มเหล็ก
สหวิริยา ร่วมกับ
อบต.แม่รำาพึง 
จัดกิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติ วัน
เฉลิมพระชนม-
พรรษาในหลวง 
รัชกาลที่ 10 
กลุ่มเหล็กสหวิริยา 
ร่ ว ม กั บ อ ง ค์ ก า ร
บริหารส่วนตำาบล  
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ประจำ�วันที่  1  สิงห�คม  2562 ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ : 3

ยกระดับสาธารณสุข ต่อจากหน้า 1
   

 
จัดเวทีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพูด
เพื่อนำาเสนอผลงาน” ให้กับสมาชิกอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน (อสม.) และเจ้าหน้าที่
สาธารณสขุประจำาโรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตำาบล 
อำาเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีผู้ให้
ความสนใจฝึกพัฒนาศักยภาพของตนเองทางด้าน
การพูดเพื่อนำาเสนอผลงานเข้าร่วมฝึกอบรม จำานวน
ทัง้สิน้  47 คน ณ เรอืนธารารสีอรท์ อ.ทา่ยาง จ.เพชรบรุี
  กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมต่อเนื่องของ
โครงการ “สภาผู้นำาชุมชน” โดยกิจกรรมครั้งนี้เน้น
พัฒนาศักยภาพ ยกระดับทักษะด้านการพูดเพื่อนำา
เสนอผลงาน เนื่องด้วยสมาชิก อสม. และเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข ถือเป็นบุคลากรที่สำาคัญของชุมชน ที่
จะเป็นผู้ขับเคลื่อนงานด้านสาธารณสุขในชุมชนให้
มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตไปในทิศทางที่เหมาะสม 
ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวสามารถนำาไปประยุกต์ใช้ในการ
ทำางานของตนเองได้เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการ
พูดนำาเสนอผลงานและการพูดในที่ชุมชน ถือเป็น
คุณสมบัติที่สำาคัญอีกประการหนึ่งของสมาชิก อสม. 
และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ที่ควรพึงมี
  ทั้งนี้  ได้รับเกียรติ
จากนายสุดใจ ชูจันทร์  
นักวิชาการสาธารณสุข
ชำานาญการ ให้ เกียรติ   
เ ป็ น ป ร ะ ธ า น เ ปิ ด ง า น 
นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดม
รัตน์ ผู้บริหารเอสเอสไอ 
กล่าวให้การต้อนรับ และ
อาจารยป์ทัมา  สนธทิรพัย ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพูดและการนำาเสนอผลงาน เป็น
วทิยากรบรรยายความรูแ้ละชว่ยฝกึทกัษะ รวมถงึหลกั
การปฏิบัติที่เป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม
  โดยกิจกรรมได้มีการจัดอบรมขึ้นเป็นเวลา
สองวันสามคืน ประกอบไปด้วย การให้ความรู้ด้าน
เทคนิคการพูด และฝึกปฎิบัติพูดรายบุคคล โดย
จำาลองสถานการณ์การพูดในที่สาธารณะ  ซึ่งมี
คณะกรรมการคอยช่วยให้คำาแนะนำาและบอกวิธีการ
ปรับปรุงแก้ไข เพื่อสร้างความมั่นใจด้านการพูดและ
สื่อสารได้อย่างถูกต้อง 
  นอกจากนี ้กจิกรรมวนัทีส่องและสาม ไดเ้รยีนรู้
ทฤษฎี 3 หลัก คือ 1.ทฤษฎีการพูด 2.ทฤษฎีการใช้
ข้อมูล และ 3.ทฤษฎีการใช้เครื่องมือเพื่อการนำาเสนอ 
พรอ้มแบง่กลุม่ยอ่ยในการจำาลองสถานการณก์ารพดู
ในทีส่าธารณะตามหวัขอ้ทีก่ำาหนด โดยสมาชกิทกุคน
ในกลุม่มบีทบาทหนา้ทีร่บัผดิชอบตา่งกนั เพือ่เปน็การ
ฝึกทักษะการพูดตามทฤษฎีที่ได้เรียนรู้มาทั้งหมด
  นายสุดใจ ชูจันทร์ นักวิชาการสาธารณสุข
ชำานาญการ สำานกังานสาธารณสขุอำาเภอบางสะพาน 
ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน พร้อมกล่าวว่า กลุ่ม
เหลก็สหวริยิารว่มดำาเนนิงานดา้นสาธารณสขุในพืน้ที่

มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันสำานักงานสาธารณสุข
อำาเภอได้เล็งเห็นถึงความสำาคัญด้านการพูดในท่ีชุมชน
และการนำาเสนอผลงานเพิม่มากขึน้ สำาหรบัเจา้หนา้ที่
อาสาสมคัรสาธารณสขุประจำาหมูบ่า้น และเจา้หนา้ที่
สาธารณสขุประจำาโรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตำาบล
ซึ่งเป็นบุคลากรสำาคัญของชุมชน โดยได้รับการ
สนับสนุนจากกลุ่มเหล็กสหวิริยา จัดเวทีฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ หลักสูตร “การพูดเพื่อนำาเสนอผลงาน” 
เพือ่ฝกึพฒันาทกัษะและวธิกีารปฏบิตัไิดอ้ยา่งถกูตอ้ง
เหมาะสม พร้อมช่วยส่งเสริมศักยภาพด้านการพูด
ของตนเองให้ดีมากขึ้น และสามารถนำาไปประยุกต์
ใช้ในการทำางานภายในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี
  นายผดุงศักด์ิ  ปราณอุดมรัตน์  ผู้จัดการท่ัวไป

สำานักการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสื่อสารกลุ่ม บริษัท 
สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) ‘เอสเอสไอ’ 
กล่าวว่า สำาหรับการฝึกอบรมในคร้ังน้ี ถือว่าเป็นอีก
กจิกรรมหนึง่ทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึความตัง้ใจจรงิของกลุม่
เหล็กสหวิริยาท่ีได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพ
ให้กับเจ้าหน้าท่ีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน
เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขประจำาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบางสะพาน ซึ่งถือได้ว่า
เป็นบุคลากรที่สำาคัญทางด้านสาธารณสุขของชุมชน
ซ่ึงตลอดระยะเวลาการดำาเนินงานด้านการพัฒนาชุมชน
แบบมีส่วนร่วมมาอย่างต่อเน่ืองน้ัน กลุ่มเหล็กสหวิริยา
ได้รับความร่วมมือจากสมาชิก อสม. เจ้าหน้าที่
สาธารณสขุประจำาโรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตำาบล 
และโรงพยาบาลบางสะพาน ดว้ยดมีาโดยตลอด และ
ได้เห็นถึงบทบาทการเป็นผู้สื่อสาร นำาความรู้ที่ได้รับ
จากหนว่ยงานราชการมาถา่ยทอดใหก้บัคนในชมุชน
ได้รับทราบ และเข้าใจ เพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหา
ทางด้านสาธารณสุขที่อาจเกิดขึ้นกับคนในชุมชนได้ 
ดังนั้น กลุ่มเหล็กสหวิริยาจึงเห็นถึงความสำาคัญของ
การพูดในที่ชุมชน และการนำาเสนอข้อมูล ซึ่งเป็น
ปัจจัยด้านการสื่อสารที่สำาคัญต่อการดำาเนินงาน จึง

ได้มีการจัดการฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าวขึ้น เพื่อ
เป็นการยกระดับ และพัฒนาความสามารถให้กับคน
ทำางานในพื้นที่ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
  นางสาวปทัมา สนธทิรพัย ์วทิยากรเชีย่วชาญ
ด้านการพูด ให้สัมภาษณ์ว่า “เป็นเกียรติและภูมิใจ
ที่กลุ่มเหล็กสหวิริยามีโครงการดีๆ ที่ตอบสนองด้าน
สงัคมและสิง่แวดลอ้ม โดยการจดัทำาโครงการพฒันา
ศกัยภาพของคนในชมุชนเพือ่จะทำางานรว่มกนัถอืวา่
เป็นทางในการพัฒนาที่จะนำาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
อย่างท่ีกลุ่มเหล็กสวหิริยาคิดและหวังไว้ได้ ตลอดเวลา
ที่ได้มาร่วมกันถือว่าทีมงานได้เลือกคัดสรรคนที่มี
คุณภาพ คนท่ีมีความเสียสละ และส่ิงท่ีเราจะดำาเนินการ
ตอ่คอืเรือ่งของการรว่มมอืการทำากจิกรรมตอ่ไปอยา่ง

ต่อเนื่อง การขยายผล ซึ่งเชื่อว่ากลุ่มเหล็กสหวิริยามี
การขยายผลอยู่แล้วในเรื่องพวกนี้ โดยทุกรุ่นที่มาเข้า
ฝึกอบรมไม่อยากจะเชื่อว่าทุกคนยังไม่เคยผ่านเวที
การพดูมากอ่น เนือ่งจากแตล่ะหลกัสตูรเปน็หลกัสตูร
ค่อยข้างระยะยาว เวลาเพียงสองวันคร่ึงสามารถพัฒนา
การได้เด่นชัดมาก อันนี้เป็นความรู้สึกที่แปลกใจใน
การทำางาน นัน่หมายถงึวา่กลุม่เหลก็สหวริยิามคีวาม
สมัพนัธท์ีด่ตีอ่การทำางานในชมุชนพอสมควร คงไมใ่ช่
เพยีงปหีรอืสองป ีแตผ่ลทีป่รากฏชดัคอืความสมัพนัธ์
อันนี้แสดงให้เห็นถึงการทำางานด้านการประสาน
ระหวา่งเจา้หนา้ทีข่องรฐั หนว่ยงาน และเอกชนเปน็ไป
ได้ด้วย ประโยชน์ที่จะอยู่ร่วมกันเป็นความประทับใจ 
ที่มีต่อโครงการและร่วมกันสนับสนุนต่อไป”
  ผู้สื่อข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” รายงาน
ต่อว่า ภายหลังการฝึกทักษะการพูดตามทฤษฎี
ทั้งหมด ผู้ เข้าร่วมอบรมได้รับมอบใบประกาศ
เกียรติคุณผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร 
“การพูดเพื่อนำาเสนอผลงาน” โดยได้รับเกียรติจาก
นายสุดใจ ชูจันทร์ นักวิชาการสาธารณสุขชำานาญการ 
สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอบางสะพาน เป็นผู้มอบ 
เพ่ือเป็นขวัญกำาลังใจให้กับเจ้าหน้าท่ีในการปฏิบัติงาน

  นายนครินทร์ แสงเทียนทอง นักวิชาการ
สาธารณสุขชำานาญการ ประจำารพ.สต.บ้านหนองตาจ่า
ให้สัมภาษณ์ว่า “การจัดอบรมเรื่องการพูดเพื่อนำา
เสนอผมถือว่าเป็นประโยชน์มากทั้งกับเจ้าหน้าที่
รพ.สต. และกับอสม. ซึ่งเป็นการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรที่ทำางานในพื้นที่ที่มีความจำาเป็นต้องใช้ใน
เรื่องของการนำาเสนอข้อมูลต่างๆ  โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งเจ้าหน้าที่อสม. ที่ต้องมีการสื่อสารทั้งกับชาวบ้าน
ที่ลงไปทำางาน และการนำาเสนองานอสม.ดีเด่นทุกปี 
บางคนทำางานได้ดีแต่ขาดการนำาเสนอที่ดี ครั้งนี้เมื่อ  
มีโอกาสได้รับการพัฒนาทักษะควรเรียนรู้และเก็บ 
รายละเอียดให้ได้มากที่สุด เพื่อที่จะสามารถนำากลับ
ไปใช้ สำาหรับผมนับเป็นรางวัลให้กับตนเองกับพื้นที่
อำาเภอที่เรารับผิดชอบด้วยครับ”
  นายธนศกัดิ ์ผิวสีนวล นกัวชิาการสาธารณสขุ
ชำานาญการ ประจำารพ.สต. บ้านวังนำ้าเขียว ให้
สัมภาษณ์ว่า “ในการอบรมครั้งนี้สามารถนำาเทคนิค 
กระบวนการ และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า รวมถึง
หลักทฤษฎีที่ได้เรียนรู้ นำาไปใช้ในการนำาเสนอข้อมูล
ได้ ทำาให้มีชัยชนะดั่งที่เราตั้งไว้ และจะนำาข้อมูลที่ได้
นี้ไปเผยแพร่ต่อกลุ่มอสม.ที่ไม่ได้มาในวันนี้ โครงการ
นีเ้ปน็โครงการทีด่ ีและอยากใหม้กีารจดัอยา่งตอ่เนือ่ง 
อาจจะจดัในรปูแบบการวเิคราะหข์อ้มลู หรอืการเกบ็

ข้อมูลเชิงระบบเพื่อเป็นการ
ต่อยอดกิจกรรมต่อไป”
         นางยุพิน บุญประคอง 
ประธาน อสม. เทศบาลตำาบล
กำ า เ นิ ด น พ คุ ณ  เ ข ต พื้ น ที่
โ ร ง พ ย า บ า ล บ า ง ส ะ พ า น 
ให้สัมภาษณ์ว่า “ในฐานะ
ประธานอสม. ถือว่าการฝึก
อบรมครัง้นีม้ปีระโยชนแ์กก่ลุม่

อสม.อย่างมาก เพราะบางท่านทำางานด้านการพูด
ข้อมูลมาตลอดในพื้นที่แต่ไม่เคยได้รับการฝึกอบรบ 
เนื่องจากขั้นตอนในการนำาเสนอหรือการพูดต่อหน้า
ชุมชนนั้นเป็นเรื่องสำาคัญ รวมถึงการจัดลำาดับความ
สำาคัญก่อน-หลังของข้อมูลยิ่งเป็นเรื่องสำาคัญ เพื่อให้
ข้อมูลที่ใช้สื่อสารนั้นมีความเข้าใจง่ายและไม่สับสน
สำาหรับโครงการนี้ได้เรียนรู้ทฤษฎีการพูดที่ถูกต้อง
เหมาะสม  สามารถนำาไปปรับใช้ในการทำางาน  ไม่ว่า
จะในกลุ่มอสม. กลุ่มหมู่บ้านที่เราต้องลงพื้นที่ให้
ข้อมูลค่ะ” 
  นางสาวสุวิชญา  โพธิ์คากร เจ้าหน้าที่ อสม. 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล บ้านถำ้าคีรีวงศ์ ให้
สัมภาษณ์ว่า “เป็นครั้งแรกที่ได้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติ
แบบนี ้กจิกรรมนีทุ้กคนไดม้ีส่วนร่วมทกุช่วงเวลาของ
การเรยีนรูแ้ละตอ้งลงมอืปฏบิตัจิรงิทกุคน ซึง่ทำาใหค้น
ที่ไม่กล้าแสดงออกสามารถก้าวผ่านกรอบความกลัว 
นี้ไปได้ และจะนำาความรู้ที่ได้ไปพัฒนาการฝึกพูดกับ
อสม. รวมถงึคนในหมูบ่า้นทีต่นเองมคีวามรบัผดิชอบ 
กิจกรรมแบบนี้ต้องมีการจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อ
ทบทวนและฝึกกระบวนการใหม่ๆ ต่อไป”

รฟท.มั่นใจWCE    ต่อจากหน้า 1
   

 
ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดี ที่เราสามารถคว้างานของ
รฟท.ได้อย่างต่อเนื่อง หลังจากปีที่แล้ว (ปี 2561)
ที่สามารถคว้างานรับผลิตและประกอบโครงสร้าง
สะพานรถไฟเหล็ก โครงการรถไฟทางคู่ประจวบคีรีขันธ์
-ชมุพร (สญัญาที ่1) ชว่งประจวบฯ-บางสะพานนอ้ย 
จำานวนทั้งหมด 8 สะพานได้
  จากประสบการณ์และผลงานที่ผ่านมาที่ได้
ดำาเนินงานให้กับ รฟท. ทำาให้รฟท. มีความประทับใจ
เชื่อมั่นในคุณภาพผลงาน การส่งมอบที่ตรงเวลา 
ความชำานาญงานวศิวกรรม พรอ้มกบัมอีปุกรณแ์ละ
เครื่องมือพร้อมสำาหรับงาน
  กรรมการผู้จัดการ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปีนี้
นอกเหนอืจากงานซอ่มเพลาลอ้ กย็งัจะมอีกีหลายๆ
งานของ รฟท. ที่อยู่ระหว่างดำาเนินการด้านเอกสาร
กำาหนดขอบเขตและรายละเอียดของภารกิจ (TOR)
และงานเปิดประมูลที่ WCE มีความพร้อมและ

ศักยภาพที่จะได้งาน นอกเหนือจากนี้ กำาลังพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ รถโบก้ีบรรทุกตู้สินค้า (รถ บทต.) เพ่ือสนอง
ตอบนโยบายของภาครัฐและ รฟท. ท่ีสนับสนุนให้เกิด
อุตสาหกรรมในประเทศ โดย WCE เรากำาลังผลิต
รถ บทต.ต้นแบบ 2 คัน คาดว่าจะแล้วเสร็จเร็วๆ นี้

  ด้านนายขจร ศิวรังสรรค์ ผู้เช่ียวชาญพิเศษ
อาวุโส บริษัท เวสท์โคสท์เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด (WCE) 
ให้รายละเอียดงานซ่อมล้อพร้อมเพลาของรถจักร
ดีเซลไฟฟ้า ว่า “ตามที่บริษัทได้รับว่าจ้างงานซ่อม

ลอ้พรอ้มเพลาของรถจกัรดเีซลไฟฟา้ รุน่ ASRTHOM 
จำานวน 60 เซต มูลค่างาน 2.9 ล้านบาท นั้น บริษัท 
ไดเ้ตรยีมแผนการซอ่มไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ โดยแบง่การ
ซ่อมออกเป็นทั้งหมด 5 งวด งวดละ 12 เซต ซึ่งงวด
แรกจะใช้เวลาดำาเนินงานทั้งหมด 45 วัน และงวด

ต่อๆ ไป งวดละ 30 วัน พร้อมกับทยอยส่งงานเป็น
ระยะ และมีการประกันคุณภาพงานซ่อมอีกด้วย 
ซ่ึงระยะเวลาเวลาการดำาเนินการภายใต้สัญญา 1 ปี
เชื่อว่าสามารถดำาเนินการได้เสร็จเร็วกว่ากำาหนด

ระยะเวลาที่ตั้งไว้
  ทั้งนี้ หากท่านใดสนใจงานบริการวิศวกรรม
ของบริษัท เวสท์โคสท์เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด สามารถ
โทรศัพท์ปรึกษาหรือติดต่อได้โดยตรงที่ สำานักงาน
ใหญ่กรุงเทพฯ 02-234-9889 หรือ โรงงาน WCE ที่
อำาเภอบางสะพาน 03-290-6112-119 ตลอดเวลา
ทำาการ WCE มีความพร้อมในการให้บริการด้าน
วิศวกรรม สำาหรับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ได้แก่ 
งานเครื่องกล ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และงานบริการ
แรงงานในอุตสาหกรรม ที่ต้องใช้ความรู้ความ
ชำานาญเฉพาะทาง โดยเฉพาะ การผลิต การซ่อม
บำารุงเครื่องจักร และ การซ่อมบำารุงอุปกรณ์ต่างๆ 
ซึง่มคีวามหลากหลายทางเทคโนโลย ีโดยเนน้ความ
ต้องการของลูกค้า คุณภาพของงาน บริการที่ฉับไว 
สง่มอบตรงตอ่เวลา การจดัการงานอยา่งเปน็ระบบ 
คำานึงถึงความปลอดภัย และรักษาสิ่งแวดล้อม 
นอกจากนี้  ยังกำาหนดราคาขาย และบริการที่
ยุติธรรม สามารถแข่งขันได้เพื่อบรรลุเป้าหมาย”   
ดังสโลแกน “We Engineer Your Success”
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1.  ทุกตําแหนงผูสมัครตองมีอายุ  18  ปบริบูรณขึ้นไป   
2.  ผูสมัครเพศชายตองผานเกณฑทหาร หรือไดรับการยกเวน   
3.   ผูสมคัรพนกังานประจาํตองผานการคดัเลือก  ไดแก  การพจิารณาคะแนนผลการเรียน ประสบการณ

        ทํางาน (ถามี) การสอบขอเขียนและการสัมภาษณโดยคณะกรรมการ  ตามหลักเกณฑท่ีแตละบริษัทกําหนด 
4.  พนักงานจางเหมา ติดตอ  หจก.เกษมพลฯ   โทร 032 - 692270 / หจก. ฉัตรทองฯ   โทร 032-548072 /
     หจก. ธนพล ทีพี 2000 โทร 032 - 548440 / หจก. แมรําพึงฯ โทร 032 - 692264 / หจก. กลางอาวฯ โทร   
     032 - 691858 / หจก.บางสะพานฮารดแวร โทร 081 -1901905 / หจก.ทัศนพงศฯ โทร 086-7943484

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) (SSI)
• วิศวกร  จํานวน 2 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วิศวกร R&D วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมการผลิต / เครื่องกล / อุตสาหการ (1 อัตรา)
 วิศวกรพลังงาน วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมพลังงาน / ไฟฟา (ประสบการณ 2 ป) (1 อัตรา)

• ผูจัดการฝายความปลอดภัยและส่ิงแวดลอม  จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิปริญญาตรี สาขาความปลอดภัยอาชีวอนามัย

• เจาหนาที่ความปลอดภัย  จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิปริญญาตรี สาขาความปลอดภัยอาชีวอนามัย / จป.วิชาชีพ

• พนักงานจางเหมา (Outsource)  จํานวน 5 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิ ปวส. สาขาชางไฟฟา เครื่องกล อุตสาหการ อิเล็กทรอนิกส หรือชางยนต

บริษัท เหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน) (TCRSS)
• พนักงานขับเครน จํานวน 2 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิม.6 ขึ้นไป (ชางอุตสาหกรรม ยกเวนชางกอสราง)

บริษัท เวสทโคสท เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (WCE)
• วิศวกร  จํานวน 3 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วิศวกรเคร่ืองกล วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล / อุตสาหการ (1 อัตรา) 
 วิศวกรประเมินราคา วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล / อุตสาหการ (1 อัตรา)
 วิศวกรสิ่งแวดลอม วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม (มีประสบการณดาน Sale
 engineer) (1 อัตรา)

• พนักงานจางเหมา (Outsource)  จํานวน 15 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิ ปวส. สาขาไฟฟา เครื่องกล ชางยนต อุตสาหการ

บริษัท บางสะพานบารมิล จํากัด (BSBM)
• วิศวกร  จํานวน 2 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วิศวกรไฟฟา วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟากําลัง (1 อัตรา)
 วิศวกรเครื่องกล วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล / อุตสาหการ (1 อัตรา)

• พนักงานทั่วไป  จํานวน 5 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิ ม.6 ขึ้นไป

กองทุนสหวิริยา   ตอจากหนา 1
   

 
“กองทุนสหวิริยารวมพัฒนาคุณภาพการศึกษา
บางสะพาน” รุนที่ 8 มูลคารวม 1.2 ลานบาท เผยแกน
พัฒนาปนีเ้นนรวมพฒันาเครอืขายยกระดบัคณุภาพ
ดวยกัน ทุกโรงเรียนมุงมั่นดําเนินงานตามแผนท่ีได
สรางสรรคและนําเสนอไวตอคณะกรรมการกองทุน    
สหวิริยาฯ อยางเต็มที่เชื่อ 3 ป เห็นผลชัด
  ตามทีก่ลุมเหลก็สหวริยิา ไดจดัโครงการกองทนุ
สหวิริยารวมพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางสะพาน 
ประจําป 2562 รุนที่ 8 เพื่อเปดรับสมัครสถานศึกษา
อาํเภอบางสะพาน เขารวมโครงการฯ โดยการสงแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3 ป นําเสนอตอคณะ
กรรมการ เพื่อรับทุนสนับสนุนพัฒนาสถานศึกษา 
มูลคารวม 1.2 ลานบาท นั้น ผลปรากฏวา โรงเรียน
บานวังยาว โรงเรียนบานดอนสงา โรงเรียนบานหวย
แกว โรงเรียนบางสะพาน สามารถควา กองทุนฯ เพื่อ
นําไปดําเนินตามแผนไดสําเร็จ 
  นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน ผูบริหารกลุม
เหล็กสหวิริยา กลาววา “โครงการกองทุนสหวิริยา
รวมพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางสะพาน จัดตั้งขึ้น
ในป 2554 มวีตัถปุระสงคเพือ่รวมพฒันาคณุภาพการ
ศึกษาในพื้นที่อําเภอบางสะพานในรูปแบบกองทุน
การศึกษาตอเนื่อง ระยะ 3 ป พัฒนาองครวม 3 มิติ
ของการศึกษา คือ การพัฒนาสถานศึกษา พัฒนาครู
และพฒันานกัเรยีน โดยในป 2562 นี ้โครงการกองทนุ
สหวิริยารวมพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางสะพาน 
ดําเนินการมาถึงรุนที่  8 แลว ซึ่งนับเปนอีกหนึ่ง
โครงการที่เกิดจากความตั้งใจจริงของกลุมเหล็ก
สหวิริยา ที่จะรวมสงเสริมและสนับสนุนสถานศึกษา
ในพื้นที่อําเภอบางสะพาน โดยไดรับความรวมมือ
และสนับสนุนบุคลากรอยางดีจากหนวยงานภาคการ
ศึกษาจากสวนกลาง ไดแก สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  และสวนทองถิ่น  ไดแก
สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา ประจวบ-
คีรีขันธ เขต 1  (สพป.ปข.1) 
  “ในปนี้ มีโรงเรียนในทองถิ่นบางสะพาน สนใจ
สงแผนงานเขารวมชิงกองทุนฯ ทั้งหมด 9 โรงเรียน 
ซึ่งผมตองขอขอบคุณทุกโรงเรียนที่ไดเล็งเห็นความ
สาํคญัดานการพฒันาคณุภาพการศกึษา เพือ่อนาคต
ของลูกหลานเรา ผมตองขอแสดงความยินดีกับ
โรงเรียนที่ไดรับกองทุนฯในปนี้ดวย ไดแก โรงเรียน
บานวังยาว โรงเรียนบานดอนสงา โรงเรียนบานหวย
แกว และโรงเรียนบางสะพาน ขอใหทําอยางเต็มที่ 
เพื่อสรางผลลัพธที่ดีที่สุดตามแผนงานที่วางไว”
  “สวนโรงเรียนที่ไมไดกองทุนฯในปนี้ ผมอยาก

จะบอกวาอยาเพิง่ทอ สามารถปรบัแผนงานทีไ่ดเขยีน
ไวใหสอดคลองกบังบประมาณของโรงเรยีนแลวคอยๆ 
กาวไปตามลาํดบั เชือ่วาสามารถประสบความสาํเรจ็
ไดตามเปาหมายไดเชนเดียวกันครับ”
  นางศกุนตลา สุขสมัย คณะกรรมการโครง
การฯ ผูแทนจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) กลาววา “สาํหรบัปนีม้โีรงเรยีนทีไ่ด
รบักองทนุสหวริยิามทีัง้หมด 4 โรงเรยีน ไดแก โรงเรยีน
บางสะพาน โรงเรียนบานวังยาว โรงเรียนบานหวย
แกว และโรงเรียนบานดอนสงา โดยแตละโรงเรียน
มีแผนงานที่ชูจุดเดน ชวยยกระดับดานการศึกษาที่
แตกตางกันไป โดยโรงเรียนบางสะพาน มุงเนนดาน
การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนใหเปนโรงเรียนคุณภาพ
ตัวอยาง และนําขยายผลสูการยกระดับคุณภาพให

โรงเรียนในกลุมตําบลกําเนิดนพคุณ 7 โรงเรียน ใน
รูปแบบการทํางานแบบเครือขาย
  สวนโรงเรียนบานวังยาว  มุงเนนการคิดนวัตกรรม
สื่อการสอน วิธีการ หรือรูปแบบที่จะชวยใหนักเรียน
อานออก และเขยีนได เพือ่ชวยแกไขปญหาผลสมัฤทธิ์
ทางการศึกษาใหแกโรงเรียนและนักเรียน โรงเรียน
บานดอนสงา ไดจับคูกับโรงเรียนบานหวยแกว เนน
ดานการยกระดับคุณภาพการศึกษา เปนการทํางาน
แบบรวมมือกัน โดยการวิเคราะหจุดออน จุดแข็งของ
แตละโรงเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนและเติมเต็มในสวนที่
อีกโรงเรียนขาดไป การดําเนินการแบบนี้จึงนาสนใจ
และถาทําสําเร็จก็จะเปนรูปแบบการทํางานที่เปน
ตัวอยางใหกับโรงเรียนขนาดเล็ก ที่ขาดทรัพยากรใน
ดานตางๆ ตอไป
  และสดุทายคอืโรงเรยีนบานหวยแกว ขอรบัการ

สนับสนุนเพื่อยกระดับคุณภาพ โดยใชกระบวนการ
จัดการเรียนรูแบบ Project based ซึ่งเปนวิธีการที่
นกัเรยีนจะสามารถคนควาหาความรูโดยผานการทาํ
โครงงาน การลงมอืปฏบิตั ินาํความรูจากการเรยีนใน
กลุมสาระตางๆ มาใช และสรุปเปนองคความรู โดยมี
ครูเปนพี่เลี้ยงใหคําปรึกษาแนะนํา
  สําหรับโรงเรียนท่ียังไมไดรับการพิจารณา ขอเปน
กําลังใจและมุงพัฒนาตอไป ขอใหนําเกณฑการพิจารณา
ทีค่ณะกรรมการไดกาํหนดไวมาพจิารณา โดยรวมกนั
พิจารณาถึงปญหาและแนวทางการดําเนินงานที่ 
แทจริงของโรงเรียนคะ”
  นางสาวนันทรัตน  เกื้อหนุน  ผูอํานวยการ
โรงเรยีนบานวงัยาว ใหสมัภาษณวา “สาํหรบัโครงการ
กองทุนสหวิริยารุนนี้นับเปนรุนที่ 8 แลว ถือเปน

โครงการทีด่ ีโดยมเีปาหมายในระยะ 3 ป เดก็นกัเรยีน
ชั้นประถม 1 - 6 ตองอานออกเขียนไดจํานวน 100 
เปอรเซน็ต ทัง้นีโ้รงเรยีนจะนาํการสนบัสนนุทีไ่ดรบัไป
พัฒนาในเรื่องของผลสัมฤทธิ์การเรียนดานการอาน 
และการเขียนของนักเรียนในโรงเรียน เพื่อตอยอดไป
จนถึงการแขงระดับชาติตอไปคะ”
  นางวมิลพรรณ รกัทอง ผูอาํนวยการโรงเรยีน
บานดอนสงา ใหสมัภาษณวา “ตนเองเพิง่ไดเริม่เขยีน
โครงการเขากองทุนสหวิริยาเปนครั้งแรก เนื่องจาก
เพิ่งไดเขารับตําแหนงผอ.โรงเรียนใหมและดีใจที่
โครงการผานการคัดเลือกจากคณะกรรมการไดรับ
ทนุการศกึษา เพือ่นาํไปพฒันาการศกึษา โดยวางแผน
เรือ่งของผลสมัฤทธิก์ารเรยีน และพฒันากระบวนการ
จัดการเรียนการสอนของคุณครู และอีกสวนจะนําไป
พฒันาทางศกัยภาพทางดนตรจีนบรูณาการไปถงึการ

สรางอาชีพใหกับนักเรียน ซึ่งภายหลังจบโครงการ
คาดหวงัวานกัเรยีนจะมผีลสมัฤทธิก์ารเรยีนเพิม่มาก
ขึ้น นักเรียนที่ตองสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่เปนระดับชาติ
นักเรียนจะมีผลการเรียนที่ดีขึ้น รวมถึงครูอาจารยจะ
มีกระบวนการสอนที่มีประสิทธิเพิ่มขึ้นดวย โดยจะมี
การผลิตสื่อการเรียนการสอนเพ่ือใชในการเรียนเพ่ิม
มากข้ึนคะ”
  นายกลยุทธ ยกยอง ผูอํานวยการโรงเรียน
บานหวยแกว ใหสัมภาษณวา “โรงเรียนมีทิศทาง
กําหนดที่แนนอนในการพัฒนาสถานศึกษา เพื่อให
เยาวชนในชมุชนมคีวามพรอมทางดานการเรยีน และ
พรอมจะออกสูสังคมภายนอก ซึ่งโครงการกองทุน
สหวิริยานี้นับเปนโครงการที่ดีตอโรงเรียน นักเรียน 
และชุมชนเปนอยางยิ่ง เนื่องจากนักเรียนจะไดรับ
ประโยชนในการสนับสนุนโครงการนี้ดานการเรียนรู
และสามารถนําไปพัฒนาทางดานวิชาการ รวมถึงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ซึ่ง
โรงเรียนคาดหวังวาจะสงผลดีในเรื่องของการจัด
เรยีนการสอน และรปูแบบสือ่เทคโนโลยทีีเ่ราจะไดรบั
สานตอในโครงการนี ้เพราะนวตักรรมนาจะเกิดข้ึนใน    
โครงการนี้ปนอยางดี โดยไดวางแผนในระยะ 3 ป จะ
เร่ิมสรางความม่ันใจใหกับครูผูสอน ในการทําโครงการ
พีบีแอลตัวน้ี คือการจัดการเรียนการสอนโดยมีโครงงาน
เปนฐาน โดยครูผูสอนทุกทานจะนํารูปแบบนี้ไปใช 
สวนในระยะปที่สองจะเนนไปที่ตัวของผูเรียน ใหเด็ก
สามารถคิดเปนแกปญหาเปนจากโครงงานเปนฐาน
ไดเปนอยางด ีและสาํหรบัปทีส่ามเขาสูการ บรูณาการ
ในทุกชั้นเรียนและใหรายวิชาอื่นๆ เพิ่มมากขึ้นครับ”
  นายเสรี สุขกันตะ ผูอํานวยการโรงเรียน
บางสะพาน ใหสมัภาษณวา “สาํหรบัโครงการกองทนุ
สหวริยิาไดรบัการสนบัสนนุเปนปที ่2 แลว ซึง่จะมกีาร
ขยายผลไปยังโรงเรียนในเครือขายดวย โดยจะเนน
การพัฒนาในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในคร้ังน้ีจะเนนในรายวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร 
และภาษาอังกฤษ ซึ่งเปนการตอยอดจากคร้ังท่ีแลว 
ท่ีถือไดวาการพัฒนามีความเสถียรภาพคอนขางสูง
ของระดับเขต และมีเปาหมายในระยะ 3 ป ในเรื่อง
ของผลสัมฤทธิ์การสอบ O-NET ประถม 6 และสอบ 
NT มัธยมศึกษาปที่ 3 โดยกําหนดเกณฑคะแนนใหมี
คาเฉลี่ยระดับประเทศและบวกเพิ่มอีก 2 เพื่อใชเปน
มาตรฐานของการวัดผลสัมฤทธิ์นักเรียนครับ”
  ผมขอฝากใหผูบรหิาร คณะครแูละสถานศกึษา
ที่ไดรับคัดเลือกเขารวมโครงการในครั้งนี้ไดตระหนัก
วา เมื่อไดรับโอกาสแลว จงใชโอกาสที่ไดรับนี้ใหเกิด
ประสิทธิภาพและสรางประโยชนสูงสุด
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