
TCRSSจัดวิ่งสะสม
แปลงระยะทางเปนทุน
มอบชวยเหลอืสงัคม
พนกังานสขุภาพดีขึน้

ปที่  10   ฉบับที่  182   ประจําวันที่  1  ธันวาคม  2562

มหกรรมสหวิริยารวมพัฒนา62
ชูชุมชนระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน

นิเทศกองทุนสหวิริยารวมพัฒนา
ผลงาน10โรงเรียนฉลุยตามแผน
พัฒนาองครวม 3 มิติดานการศึกษา 
ครู-นักเรียน-สถานศึกษา กลุมเหล็ก
สหวิริยา รวมนิเทศติดตามผลการ
ดําเนินงานสถานศึกษาจากโครงการ
กองทุนสหวิริยารวมพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาบางสะพาน ประจําป 2560-
2562 จํานวน 10 แหง คณะกรรมการฯ 

ใหกาํลงัใจทกุโรงเรยีน สามารถทาํตาม
แผนการดําเนินงานระยะ 3 ป ใหสําเร็จ
ลุลวงตามวัตถุประสงค
  ผูสือ่ขาว “ขาวฅนเหลก็เอสเอสไอ” 
รายงานวา เมื่อวันที่ 11-13 พฤศจิกายน 
2562 ที่ผานมา กลุมเหล็กสหวิริยา รวม
กับสํานักงาน            อานตอ น.3

จติอาสาทาเรอืประจวบฯ
จดัรวมแรงแปรงสีปท่ีหก

Leading Innovative and Reliable Steel Company

เอสเอสไอหนุนการขับเคลื่อน
พฒันาสิง่แวดลอมอยางยัง่ยนื 
รวมการประชุมสิ่งแวดลอม
ศึกษาโลกครั้งที่  10 ภายใต
ความรวมมือจากหนวยงาน
ภาครัฐและเอกชน  พรอมจัด

บูธนิทรรศการแสดงผลการ
ดําเนินงานการบริหารจัดการ
ส่ิงแวดลอมและความปลอดภัย
ของเอสเอสไอใหกับผูเขารวม
รับทราบ ทําใหเกิดภาคีเครือขาย
ความรวมมือทางวิชาการดาน

ส่ิงแวดลอม เพ่ือชวยแกไขปญหา
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ในปจจุบันและในอนาคตของโลก
ใหดีข้ึน เม่ือวันท่ี 3 -7 พฤศจิกายน
2562 ณ ศูนยนิทรรศการและการ
ประชุมไบเทค      อานตอ น.3

สรางภาคีเครือขายส่ิงแวดลอมนานาชาติ
SSI รวมแสดงผลงานการประชุมสวล.โลก

กลุมเหลก็สหวริยิา ผนกึกาํลงัชมุชน
ชาวสะพานจดังานมหกรรมสหวริยิา
รวมพัฒนา ประจําป 2562 ภายใต
แนวคิด “บางสะพานรวมพัฒนา 
นําพาเศรษฐกิจหมุนเวียน” โดย
เปดใหหนวยงานราชการ องคกร
ทางสังคม และชุมชน รวมดําเนิน
กจิกรรมดานการพฒันาอยางยัง่ยนื
รวมกับกลุมเหล็กสหวิริยาอยาง
ตอเนื่องในป 2562 และเปนการ
เ ผ ย แ พ ร ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ ใ ห กั บ
บุคคลหรือองคกรภาคีเครือขาย ทั้ง
ภายในและภายนอกพื้นที่จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ ทั้งนี้ ไดรับเกียรติ
จาก นายเลิศยศ แยมพราย นาย
อําเภอบางสะพาน กลาวเปดงาน 
ณ หอประชุม องคการบริหาร
สวนตําบลกําเนิดนพคุณ อําเภอ
บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ  
มีผู เขารวมกิจกรรมทั้งหมดกวา           
400 คน        อานตอ น.2

       

      กลุมเหลก็สหวริยิา ผนกึกาํลงัชาวบางสะพานจดักจิกรรม “บางสะพานรวมพฒันา นาํพาเศรษฐกจิ
หมุนเวียน”     นายเลิศยศ แยมพราย นายอําเภอบางสะพาน ประธานในพิธี พรอมดวยผูบริหารกลุมเหล็กสหวิริยา และ
ผูนําชุมชน รวมเปดงานมหกรรมสหวิริยารวมพัฒนา ประจําป 2562 ภายใตแนวคิด “บางสะพานรวมพัฒนา นําพาเศรษฐกิจ
หมุนเวียน” เพื่อแสดงผลการดําเนินงานดานความยั่งยืนในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม การอยูรวมกันอยางยั่งยืน
ระหวางอุตสาหกรรมเหล็กและภาคชุมชน ภายในงานมีกิจกรรมประกอบดวย บูธนิทรรศการแสดงผลงาน และผลิตภัณฑ จาก
องคกรภาคีเครือขายสมาชิก ชุมชน โรงเรียนในพื้นที่ อําเภอบางสะพาน ชมวีดิทัศนสรุปผลการดําเนินงาน และเวทีเสวนาให
ความรู จากวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ อาทิ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร องคกรคุณธรรม โดยมีผูเขารวมงานจํานวน 
400 คน ณ หอประชุม องคการบริหารสวนตําบลกําเนิดนพคุณ อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ

X

พนกังาน TCRSS รวมใจมอบเงนิ
ในโครงการ “Walk & Run for 
Children” จากการชวยกันวิ่ง
สะสมระยะทางรวม 1,978.07 
กิโลเมตร เปนเวลาหนึ่งเดือน 
ช ว ย เ ห ลื อ เ ด็ ก ด อ ย โ อ ก า ส
โดยผานองคการยูนิเซฟแหง
ประเทศไทย ผู บริหาร เผย
กิจกรรมนี้สงผลใหพนักงาน
มีสุขภาพที่ดีขึ้น มีรางกายที่
แข็งแกรง
 ตามที่ บริษัท เหล็กแผน  
รีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน) หรือ
TCRSS  ไดจัดกิจกรรมภายใต
โครงการ “Walk & Run for       
Children” ตั้งแตวันที่  1 - 30 
กันยายน 2562 ที่ผานมา โดย
การเชญิชวนพนกังานสาํนกังาน
กรงุเทพฯ หนัมาใสใจในสขุภาพ
ดวยการออกกําลังกายวิ่งเพื่อ
สุขภาพ และเปนการชวยเหลือ
เด็กดอยโอกาสได โดยกําหนด
กติการะยะทางวิ่ง 1 กิโลเมตรมี
คาเทากับ 5 บาท พนักงานที่เขา
รวมกิจกรรมเดิน-วิ่งแบบสะสม
ระยะทางในระยะเวลา 1 เดือน 
ตองทําการ             อานตอ น.2

ทาเรือประจวบฯ เปดโลกเรียนรู
เยาวชนบางสะพานปหก ผนึก
กําลังพนักงานอาสาจํานวน 
30 คน ทํากิจกรรมอาสาทาสี
พื้นสนามการเรียนรู BBL และ
ปรับปรุงภูมิทัศนโรงเรียนมัธยม
นพคุณ  หนุนทักษะเยาวชน

บางสะพานแข็งแกรง พรอม
มอบอุปกรณกีฬา รวมมูลคา
เปนเงินทั้งสิ้น 80,000 บาท       
ผูบริหารเผย กิจกรรมน้ีเปนการ
พัฒนาเยาวชนและสงเสริม
การมสีวนรวมชมุชนในอาํเภอ
บางสะพาน         อานตอ น.4
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ประจำ�วันที่  1  ธันว�คม  25622 : ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ

สหวิริยาร่วมพัฒนา  ต่อจากหน้า 1

	 	 ผู้สื่อข่าว	 “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ”	 รายงาน
ว่า	เมื่อวันที่	26	พฤศจิกายน	2562	กลุ่มเหล็กสหวิริยา	
ร่วมกับชุมชนชาวบางสะพานได้จัดงานมหกรรม
สหวิริยาร่วมพัฒนา	ประจำาปี	 2562	 (ครั้งที่	 3)	 ภาย
ใต้แนวคิด	“บางสะพานร่วมพัฒนา	นำาพาเศรษฐกิจ
หมุนเวียน”	 เพื่อแสดงผลการดำาเนินงานด้านความ
ยั่งยืนในมิติเศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	การอยู่
ร่วมกันอย่างยั่งยืนระหว่างอุตสาหกรรมเหล็กและ
ภาคชุมชน	 และเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้
กับบุคคลหรือองค์กรภาคีเครือข่าย	ทั้งภายในและ
ภายนอกพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้รับทราบถึง
การมสีว่นรว่มในการอยูร่ว่มกนั	อกีทัง้พฒันาคณุภาพ
ชวีติอยา่งยัง่ยนืระหวา่งภาคประชาชน	และกลุม่เหลก็
สหวิริยาที่เป็นอุตสาหกรรม	 โดยครั้งนี้ได้รับเกียรติ

X
           ฅนเหล็กมินิมาราธอนมอบเงินรายได้ สนับสนุน 2 มูลนิธิดูแลผู้ด้อยโอกาส

องคก์รรว่มจดักจิกรรมการเดนิ-วิง่การกศุล	‘ฅนเหลก็มนิมิาราธอน	2562’	(SSI,	TCRSS,	NS	Blue	Scope,	
NS-SUS,	JSGT)		โดยมีนายผดุงศักดิ์		ปราณอุดมรัตน์		ผู้จัดการทั่วไป		สำานักการพัฒนาที่ยั่งยืนและ
สือ่สารกลุม่	มอบเงนิรายไดจ้ากกจิกรรมเดนิ-วิง่การกศุลฅนเหลก็มนิมิาราธอน	ครัง้ที	่12	ใหแ้กเ่ยาวชน	
2	มูลนิธิผู้ด้อยโอกาส	ประกอบด้วย	มูลนิธิกลุ่มแสงเทียน	วัดบางไส้ไก่	โดยมีพระมหาสมัย	จินตโฆสโก	
เลขานุการมูลนิธิ	และมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก	ในพระบรมราชินูปถัมภ์	ซ่ึงมีนายศุขสน่ัน	โชติกเสถียร
ประธานกรรมการมูลนิธิฯ	เป็นผู้รับมอบ

TCRSS      ต่อจากหน้า 1

บันทึกระยะทางทุกครั้ง	 และส่งผลการ
บันทึกทุกสัปดาห์เพื่อคำานวณเป็นยอด
เงินบริจาค
	 	 ทัง้นี	้มพีนกังานสนใจเขา้รว่มทัง้สิน้
32	คน	สามารถสะสมระยะทางรวมกันได้	
1,978.07	กิโลเมตร	 เมื่อคำานวณเป็นยอด
บริจาคแล้ว	 มีจำานวนเงินเป็น	 9,890.32	
บาท	บริษัทฯ	 ได้สมทบทุนให้ครบ	 เป็น
จำานวนเงิน	 10,000	 บาท	 และได้มอบ
เงินบริจาคให้แก่องค์การยูนิเซฟแห่ง
ประเทศไทย	 ซึ่งเป็นองค์กรที่เป็นผู้นำา
ด้านการทำางานเกี่ยวกับเด็ก	 เมื่อวันที่	 31	
ตุลาคม	2562	ที่ผ่านมา

ประเทศไทยกค็อืกลุม่เหลก็สหวริยิาไดม้าสรา้งอาชพีสรา้ง
รายไดใ้หก้บัพีน่อ้งเราดว้ยสว่นหนึง่ถอืเปน็สว่นใหญด่ว้ย”
	 	 “เพราะฉนั้นจากนี้ไปนอกจากเราจะช่วยกันขับ
เคลื่อนเพื่อช่วยให้ยุทธศาสตร์ชาติสำาเร็จ	แล้วเราจะต้อง
ช่วยกันอย่างไรให้การพัฒนาของอำาเภอบางสะพาน					
เดินหน้าไปโดยที่ทุกคนสามารถอยู่กันได้	ระยะใกล้ๆ	นี้
รัฐมนตรีอนุมัติมาแล้ว	 ก็คือการก่อสร้างรถไฟทางคู่
เป็นการขนส่งสินค้าเป็นการขนส่งบุคคลทั้งหลายที่เรา
ต้องใช้ทำาให้พวกเราเดินทางได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
แตใ่นขณะเดยีวกนัทำาใหท้างตดัทัง้หลายทีร่ถยนตจ์ะตอ้ง
ตัดผ่านก็จะมีความยุ่งยากสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นด้วย	
ดว้ยเหตทุีว่า่รถไฟกจ็ะวิง่มากขบวนยิง่เยอะขึน้เพราะราง
ใครรางมนั	การขนสง่กจ็ะมคีวามเปลีย่นแปลง	เปน็เรือ่งที่
เราต้องมาช่วยกันคิดแก้ปัญหา”
	 	 “วันนี้ต้องขอบคุณกลุ่มเหล็กสหวิริยาภายใต้
การนำาของ	บริษัท	สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	จำากัด	(มหาชน)  
ที่สนับสนุนกิจกรรมดีๆ	 เพื่อสังคมเพื่อชุมชนด้วยดีเสมอ

  นายเชาวรัตน์ จ่ันประดับ	 รอง
กรรมการผู้จัดการใหญ่	สายบริหารทั่วไป	
และผู้จัดการโครงการฯ	 TCRSS	 ได้ให้
สัมภาษณ์ว่า	“บริษัทฯ	อยากให้พนักงาน
ทุกคน	 มีสุขภาพที่ดี	 และได้มีส่วนร่วม
ในการเป็นผู้ให้	 จึงได้กำาหนดโครงการ
โดยการใช้วิธีการออกกำาลังกายมาแปลง
เป็นเงินบริจาคให้พนักงานได้มีส่วนร่วม	
ผลลัพธ์ท่ีออกมาน้ันถือว่าได้รับการตอบรับ
ที่ดี	 ซึ่งในปีนี้พนักงานส่วนใหญ่เริ่มสนใจ
ดูแลสขุภาพของตนเองเพิม่ขึน้	พนกังานมี
สขุภาพรา่งกายทีแ่ขง็แกรง่ขึน้	ผมจงึอยาก
ขอบคุณพนักงานที่มีส่วนร่วมในโครงการ	
ในการชว่ยเหลอืเดก็ดอ้ยโอกาส	สดุทา้ยนี้
บรษิทัฯ	จงึอยากจะจดัโครงการนีใ้นปหีนา้
และปีต่อ	ๆ	ไป”
  นายณัฐวัฒน์ ระพีเจริญสิน            
ผูจ้ดัการฝา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศ	TCRSS	
หนึ่งในพนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรม	ได้ให้
สัมภาษณ์ว่า	“โดยปกติ	ผมวิ่งเป็นกิจวัตร
ประจำาวันอยู่แล้ว	หรือเข้าร่วมมินิมาราธอน
ตา่งๆ	ผมรูส้กึดใีจทีไ่ดเ้ปน็สว่นหนึง่ในการ
เข้าร่วมกิจกรรมนี้	 ผมหวังว่ากิจกรรมใน
ครั้งนี้จะช่วยให้เด็กผู้ด้อยโอกาสเหล่านั้น	
จะได้รับโอกาสทางการศึกษามากขึ้น	มี
ชวีติการเปน็อยูท่ีด่ขีึน้	ถงึแมจ้ะเปน็จำานวน
เงินเล็ก	ๆ 	น้อย	ๆ 	ก็ตาม	และหวังว่าในครั้ง
ต่อไป	ทางบริษัทฯ	 จะมีโครงการแบบนี้	
เพือ่ช่วยเหลือเด็กเหล่านั้นอย่างตอ่เนือ่ง”

มาเราต้องยอมรับว่าถ้าไม่มีกิจกรรมเหล่านี้งบประมาณ
ของราชการที่ลงมาสนับสนุนพวกเรานั้นอาจไม่เพียงพอ
เราจะต้องได้ภาคสำาคัญๆ	ที่อยู่ร่วมกันในชุมชนมาช่วย
กนัเพือ่เอาสิง่ดีๆ 	ออกมาเพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการ
แขง่ขนัเราจะไดม้รีายไดท้ีด่ขีึน้		วนันีต้อ้งขอบคณุผูม้สีว่น
เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนด้วยครับ	ขอบคุณครับ”
	 	 ด้าน	นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ ผู้จัดการ
ทั่วไป	 สำานักการพัฒนาที่ยั่งยืนและการสื่อสารกลุ่ม												
ผู้บริหารกลุ่มเหล็กสหวิริยา	กล่าวขอบคุณประธาน	และ
ผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน	พร้อมบอกว่า	“กิจกรรมในวันนี้ถือ
เปน็การเผยแพรใ่หก้บัคนทัว่ไปไดร้บัทราบถงึเจตนารมณ์
ในการมีส่วนร่วมพัฒนาอำาเภอบางสะพานให้มีความ
ก้าวหน้า	และยั่งยืน	จึงได้มีการจัดงานในรูปแบบการจัด
แสดงนทิรรศการผลการดำาเนนิงานของหนว่ยงานภาครฐั	
เอกชน	องคก์รชมุชน	และชมุชน	อาท	ิธนาคารชมุชน	สภา
ผูน้ำาชมุชน	สถาบนัการศกึษา	หนว่ยงานดา้นสาธารณสขุ	

และกลุ่มผู้สูงอายุ	 ที่ได้ร่วมดำาเนินงานกับกลุ่มเหล็ก
สหวริยิามาตลอดระยะเวลาในป	ี2562	นี	้มกีารแลกเปลีย่น
เรียนรู้ประสบการณ์การดำาเนินงานร่วมกันตลอดมา
	 	 นอกจากการจัดแสดงนิทรรศการผลงานแล้ว	
ภายในงานยังมีการจัดเวทีเสวนาในหัวข้อ	 “บางสะพาน
ร่วมพัฒนา	นำาพาเศรษฐกิจหมุนเวียน”	เป็นการนำาความ
รู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินงานด้านเศรษฐกิจของ
ชุมชนในพื้นที่อำาเภอบางสะพาน	 โดยมีวิทยากรผู้ทรง
คุณวุฒิมาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เข้าร่วม
กิจกรรมในเวทีดังกล่าวด้วยครับ”	นายผดุงศักดิ์	กล่าว
	 	 สำาหรับงานมหกรรมสหวิริยาร่วมพัฒนา	ได้จัดขึ้น
อย่างต่อเนื่องครั้งนี้เป็นครั้งที่	 3	 โดยจัดขึ้นลักษณะการ
จัดงานในรูปแบบการจัดแสดงนิทรรศการ	และการสาน
เสวนา	แลกเปล่ียนความรู้	ความคิดเห็น	ระหว่างผู้เข้าเย่ียม
ชมกับคณะกรรมการธนาคารชุมชน		และสภาผู้นำาชุมชน
รวมถึงเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างธนาคารชุมชน
และสภาผู้นำาชุมชนด้วย	 ซึ่งได้รับการตอบรับจากคณะ

กรรมการธนาคารชุมชน	 และสภา
ผู้นำาชุมชนทุกแห่งเป็นอย่างดี	รวม
ไปถึงองค์กรภาคีเครือข่ายภาคราชการ
อื่นๆ	และประชาชนทั่วไป	ทำาให้การ
ดำาเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตอย่างยั่งยืนแบบมีส่วนร่วม	 ได้
เผยแพร่เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป	
	 	 อีกทั้งภายในงาน	 มีการจัด
มอบทุนสนับสนุนโครงการพัฒนา
ช่างเทคนิคเพื่ออุตสาหกรรมเหล็ก
ครบวงจร	 ให้แก่วิทยาลัยการอาชีพ
บางสะพาน	 จำานวนทั้งสิ้น	 1	 ล้าน
บาท	ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา	 ระหว่าง
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพานกับ
กลุ่มเหล็กสหวิริยาอีกด้วย
  นางมณฑา โตใหญ่ ผู้ใหญ่
บ้านดอนสูง	หมู่	11	ต.ธงชัย	บอกความ

รู้สึกกับ	 ผู้สื่อข่าว”ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ”	
ว่า”ปีนี้เป็นครั้งที่	 3	ที่ได้เข้าร่วมงานมหกรรมฯ	
กับทางกลุ่มเหล็กสหวิริยา	ได้ร่วมนำาสินค้าชุมชน
มาแสดงภายในงาน	และได้รับผลตอบรับเป็น
อย่างดีเสมอมา	ขอบคุณกลุ่มเหล็กสหวิริยาท่ีจัด
กิจกรรมดีๆ	แบบน้ีให้กับบางสะพานบ้านเราค่ะ”
  นายสมชาย ถึงชาตรี คณะกรรมการ
ธนาคารชุมชนบ้านดอนทอง	หมู่	 6	 ต.กำาเนิด

นพคุณ	กล่าวความรู้สึกว่า	 “กิจกรรมนี้สนุกมากครับ	 ได้
รับความรู้จากวิทยากรบนเวทีช่วงเสวนา	ภายในงานยัง
มีสินค้าชุมชนมากมายให้ได้ซื้อกลับบ้านด้วย”
	 	 ด้าน	นางณัฐกานต์ หมายเมฆ	ผู้จัดการธนาคาร
ชมุชนบา้นฝา่ยทา่	หมู	่1	ต.พงศป์ระศาสนเ์ลา่วา่	“มหกรรม
สหวิริยาฯ	ครั้งนี้	 มีกิจกรรมในงานมากมาย	มีทั้งความรู้	
ความสนกุสนาน	และรอยยิม้ของกลุม่ผูส้งูอายทุีไ่ดแ้สดง
ความสามารถผ่านการเต้นบาสโลบ	สร้างความสุขให้กับ
ผู้เข้าร่วมงานได้ดีค่ะ”
  นายศักชัย มีอารีย์ ผู้อำานวยการโรงพยาบาล								
ส่งเสริมสุขภาพประจำาตำาบลบ้านถำ้าคีรีวงศ์	 ต.ธงชัย				
บอกวา่	“ขอบคณุทีเ่ลง็เหน็ความสำาคญัของกลุม่ผูส้งูอาย	ุ
อำาเภอบางสะพาน	กิจกรรมที่ได้ทำามันทำาให้รู้สึกไม่เหงา	
รู้สึกสนุก	และอยากจะทำากิจกรรมไปทุกๆ	วัน	นอกจากมี
เพือ่นทีเ่ขา้ใจ	มสีขุภาพจติใจทีด่	ีและยงัมสีขุภาพแขง็แรง
จากการซ้อมเต้นบาสโลบด้วยค่ะ”

จาก	นายเลิศยศ		แย้มพราย	
นายอำ า เภอบางสะพาน	
กล่าวเปิดงาน	 และมีนาย
จิร	 โชตินุชิต	 ผู้บริหารกลุ่ม
เหล็กสหวิริยา	นายผดุงศักดิ์	
ปราณอุดมรัตน์	 ผู้จัดการ
ทั่วไป	 สำานักการพัฒนาที่
ยั่งยืนและการสื่อสารกลุ่ม	
บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	
จำากัด	 (มหาชน)	 หรือ	 เอส-
เอสไอ	 ให้การต้อนรับและ
เยี่ยมชมบูธนิทรรศการของ
แต่ละหน่วยงานอีกด้ วย	
นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติ
จากนักวิชาการที่มีความรู้					
ความสามารถ	และมปีระสบ-
การณใ์นการดำาเนนิงานดา้น
การพัฒนาชุมชน		ผ่านเวที
สานเสวนาโดยมีวิทยากรจากกรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่	
ดร.กิตติพันธุ์	 	 บางยี่ขัน	 	 หัวหน้ากลุ่ม
ส่งเสริมและพัฒนาโรงงาน	และผู้ทรง
คุณวุฒิ	 มหาวิทยาลัย	 และเครือข่าย
องค์กรคุณธรรม	ร่วมแลกเปลี่ยนแสดง
ความคดิเหน็ในเวทดีงักลา่ว	มผีูเ้ขา้รว่ม
กิจกรรมทั้งหมด	400	คน	ณ	หอประชุม	
องค์การบริหารส่วนตำาบลกำาเนิดนพคุณ	 อำาเภอ
บางสะพาน	จ.ประจวบคีรีขันธ์
  นายเลิศยศ แย้มพราย	นายอำาเภอบางสะพาน
ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานว่า	 “วันนี้ได้
มาร่วมกิจกรรมของกลุ่มเหล็กสหวิริยาอีกครั้งหนึ่ง	
เป็นกิจกรรมที่เอื้อระหว่างภาคเกษตรกรรมและ
ภาคอุตสาหกรรมให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข		
ยุทธศาสตร์ชาติมีวิสัยทัศน์หรือความคาดหวังไว้ว่า
ประเทศชาติมีความมั่นคง	มั่งคั่ง	ยั่งยืน	เป็นประเทศ
ที่พัฒนาแล้ว	ด้วยการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอ
เพียงพี่น้องครับสิ่งที่เราเห็นในวันนี้เป็นกิจกรรมที่
จะนำาพาพวกเราไปสู่วิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติ	
โดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นตัวนำาพามีความ
พอประมาณมีเหตุมีผลมีภูมิคุ้มกันที่ดี	 มีความรู้คู่
คณุธรรมสิง่เหลา่นีไ้ดถ้กูนำาเสนอภายใตก้ารสนบัสนนุ
ของกลุ่มเหล็กสหวิริยาที่อยู่คู่กับอำาเภอบางสะพาน”
  “วันน้ีมีท้ังกลุ่มโอทอปมีสินค้าต่างๆ	มีท้ังสถานท่ี
ที่เชิญชวนไปท่องเที่ยว	การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ
ทางด้านการศึกษา	มีกิจกรรมต่างๆ	 มากมายที่จะ
ผลักดันให้การศึกษาให้นักเรียนนักศึกษาของเราได้
เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพในอนาคตสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่ง
ที่อยู่คู่กันมายาวนาน	กลุ่มเหล็กสหวิริยากำาเนิดก่อ
เกิดที่นี่	 ถ้าผมจำาไม่ผิดนับถึงวันนี้	 27	ปีเป็น	 27	ปี	ที่
พี่น้องของพวกเราชาวบางสะพานได้อยู่คู่กันอย่างมี
ความสุขภายใต้คำาขวัญของอำาเภอเราที่ว่าพระธาตุ
เจดยีสู์งเสยีดฟา้	มากคณุคา่ทองเนือ้เกา้	เดน่เรือ่งราว
การทอ่งเทีย่ว	หนึง่เดยีวอตุสาหกรรมเหลก็	ชมุชนใหญ่
เล็กรักสามัคคี	 ไหว้พระดีปู่อินทร์	 -	 ปู่ท้วม	พวกเรามี
วิถีชีวิต	การดำาเนินชีวิตคู่กันมาโดยตลอดเวลา	 โดย
เฉพาะอย่างยิ่งในช่วง	2535	เป็นต้นมา	มีเศรษฐกิจมี
รายได้มีการดำาเนินชีวิตลูกหลานมีงานทำากันมากขึ้น	
มีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นในภาพรวมเราต้องยอมรับอย่าง
หนึ่งว่าการเกษตรของเรานั้นราคาพืชผลทางการ
เกษตรมีความผันผวนอยู่ตลอดเวลา	พี่น้องเกษตรกร
เองยังไม่สามารถกำาหนดราคาเองได้	 และพี่น้อง
เกษตรกรมักเป็นฝ่ายเสียเปรียบขายสินค้าขายพืช
ผลทางการเกษตรแล้วขาดทุนเพราะฉะนั้นเราก็จะมี
กลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดใน
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ประจำ�วันที่  1  ธันว�คม  2562 ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ : 3

นิเทศกองทุน        ต่อจากหน้า 1

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)และ
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา
ประจวบครีขีนัธ ์เขต 1 (สพป.ปข.1) เดนิหนา้นเิทศ
ตดิตามผลการดำาเนนิงานสถานศกึษาทีไ่ดร้บัคดั
เลือกจากโครงการกองทุนสหวิริยาร่วมพัฒนา
คุณภาพการศึกษาบางสะพาน ประจำาปี 2560-
2562 จำานวน 10 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบางสะพาน 
โรงเรียนบ้านดอนสง่า โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว 
โรงเรียนบ้านวังยาว โรงเรียนสมาคมเลขานุการ
สตรี 1 โรงเรียนบ้านคลองลอย โรงเรียนบ้านเขา
มัน โรงเรียนบ้านสวนหลวง โรงเรียนบ้านวังน้ำา
เขยีว และโรงเรยีนอนบุาลบางสะพาน เพือ่พฒันา
องค์รวม 3 มิติด้านการศึกษา ได้แก่ พัฒนาครู 
พฒันานกัเรยีน พฒันาสถานศกึษาตามเปา้หมาย 
พร้อมยกระดับคุณภาพการศึกษาของอำาเภอ
บางสะพานที่ยั่งยืน
  นายผดุงศักดิ์ 
ปราณอุดมรัตน์        
ผู้จัดการทั่วไป สำานัก
การพัฒนาที่ยั่ งยืน
แ ล ะ ก า ร สื่ อ ส า ร
กลุ่ม ผู้บริหารกลุ่ม
เหล็กสหวิริยา เปิด
เผยกับทีมข่ าวฅน
เหล็กเอสเอสไอว่า 
“สำาหรับการนิ เทศ
และติดตามผลการ
ดำาเนินงาน ภายใต้ 
โ ค ร ง ก า ร ก อ ง ทุ น
สหวิริยาร่วมพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
บางสะพานในครั้งนี้ กลุ่มเหล็กสหวิริยาได้รับ
ความร่วมมือจากสำานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)และสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 
1 (สพป.ปข.1) เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการโครง
การฯ เพื่อให้สถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก
สามารถดำาเนนิงานตามเปา้หมายและบรรลตุาม
วตัถปุระสงคท์ีว่างไว ้ซึง่จากการนเิทศตดิตามผล

การดำาเนินงาน พบว่า ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจของ
ผู้อำานวยการสถานศึกษาทั้ง 10 แห่ง และคณะครู
ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ทำาให้ผลการดำาเนินงานมี
ความเป็นรูปธรรมและอาจเป็นที่ประจักษ์ได้ใน
อนาคต”
  “ผมขอบคณุทีช่ว่ยกนัขบัเคลือ่นและพฒันา
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง และขอบคุณคณะ
กรรมการโครงการฯ ผู้อำานวยการสถานศึกษา 
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านที่

เกี่ยวข้องที่เล็ง

เห็นความสำาคัญ

ของการศึกษา 

แ ล ะ ร่ ว ม เ ป็ น

ส่ ว น ห นึ่ ง ข อ ง

การวางรากฐาน

การปฏิรูปการ

ศึ ก ษ า โ ด ย

สนับสนุนการพัฒนาการศึกษาและกำาหนด
กลยุทธ์ลงทุนในนวัตกรรมที่นำาไปสู่ผลดีสำาหรับ
นักเรียนระยะยาว ซึ่งผมมีความเชื่อมั่นเป็น
อย่างยิ่งว่าโครงการกองทุนสหวิริยาร่วมพัฒนา
คุณภาพการศึกษาบางสะพาน จะเป็นอีกหนึ่ง
โครงการที่ช่วยให้อำาเภอบางสะพานมีคุณภาพ
การศึกษาที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน”
  ด้าน นางสาวชลฤทัย ทวีแสง ผู้ทรงคุณวุฒิ

สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(สพฐ.) และคณะกรรมการโครงการฯ กล่าวว่า 
“ขอชื่นชมทั้ง 10 โรงเรียนที่สามารถดำาเนินงาน
ตามแผน โดยมีการบริหารจัดการงบประมาณ
ที่ได้รับอย่างเป็นระบบ เป็นไปตามแผนงานที่
นำาเสนอไว้ และเห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของทุก
โรงเรยีนทีร่ว่มพฒันาปรบัปรงุ ดำาเนนิงานใหบ้รรลุ
วัตถุประสงค์โครงการได้ เพื่อให้ลูกหลานชาว
บางสะพานไดร้ับประโยชนม์ากทีสุ่ด และสำาหรับ

ก า ร นิ เ ท ศ

ติดตามผล

การดำาเนิน

งานทั้ ง  10 

โรงเรียน พบ

ว่าเป็นที่น่า

พ อ ใ จ ม า ก 

อาทิ

    

โรงเรียนบางสะพาน ดำาเนินงานตามแผนของ
การพัฒนาสู่การเป็นโรงเรียนคุณภาพตัวอย่าง
ของระดบัเขตพืน้ทีก่ารศกึษาฯ โดยมกีารขยายผล
การยกระดับคุณภาพกับโรงเรียนในศูนย์ส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษากลุ่มโรงเรียน
กำาเนิดนพคุณ โดยโรงเรียนบางสะพาน มีความ
เข้มแข็งทางวิชาการเป็นอย่างมาก และสามารถ
พัฒนาตนเองให้เป็นแบบอย่างกับโรงเรียนอื่นๆ

ที่ยังขาดความพร้อมได้ 
  โรงเรียนบ้านดอนสง่า และ โรงเรียนบ้าน
ทรายขาว พัฒนาโดยการจับคู่กันยกระดับ
คุณภาพการศึกษา ร่วมมือกัน วิเคราะห์จุดอ่อน 
จดุแขง็ของตนเอง เพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละรว่ม
กันเติมเต็มในส่วนที่อีกโรงเรียนขาดไป เป็นรูป
แบบการดำาเนินงานที่น่าสนใจมากและเริ่มเห็น
ความเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ซึ่งถ้าหากทำาสำาเร็จ
กจ็ะเปน็รปูแบบการทำางานทีเ่ปน็แบบอยา่งใหก้บั 
โรงเรยีนอืน่ๆ สว่นโรงเรยีนสมาคมเลขานกุารสตร ี
1 เน้นการเรียนดีและส่งเสริมให้นักเรียนมีอาชีพ 
  ด้านโรงเรียนบ้านคลองลอย ให้นักเรียน
เรียนรู้เรื่องการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และโรงเรียนบ้านสวนหลวง เน้นการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ โดยใช้ รูปแบบการสอน 
“ห้องเรียนกลับด้าน Flipped Classroom” 
  โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน เน้นการ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรยีน สง่เสรมิ
ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 4 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ (อังกฤษ-
ไทย-คณิต-วิทย์) และ
อีกหลายโรงเรียนที่มี
ความโดดเด่นที่แตก
ต่างกันออกไป จึง
ทำาใหเ้กดิความหลาก
หลายของการพฒันา
คุณภาพการศึกษา
ในเขตพื้นที่อำาเภอ
บางสะพาน” 
  “ดิฉันขอเป็น
กำ า ลั ง ใ จ ใ ห้ กั บ ทุ ก

โรงเรียน สามารถปฏิบัติงานตามแผนการดำาเนิน
งานระยะ 3 ปี และก้าวข้ามปัญหาอุปสรรค        
ทุกอย่างได้อย่างราบรื่น ซึ่งการประเมินผลการ
ดำาเนินงานครั้งต่อไปหลังเปิดภาคเรียนที่ 1 ปี    
การศึกษา 2563 ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุก
โรงเรยีนจะสามารถดำาเนนิงานบรรลวุตัถปุระสงค์
ของโครงการฯที่ได้นำาเสนอไว้” นางสาวชลฤทัย 
กล่าว

ประชุม สวล.โลก   ต่อจากหน้า 1
 
  ผู้สื่อข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” รายงาน
ว่า บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) 
หรือ เอสเอสไอ ได้เข้าร่วมการประชุมสิ่งแวดล้อม
ศึกษาโลกครั้งที่ 10 (The 10th World Environmental 
Education Congress : WEEC 2019) ระหว่างวันที่ 
3 - 7 พฤศจิกายน 2562  ณ ศูนย์นิทรรศการและ
การประชุมไบเทค โดยบริษัทได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ในการสนับสนุนงานนี้ด้วย โดยมีวัตถุประสงค์ของ
การประชุมเพื่อร่วมกันหารือเกี่ยวกับบทบาทและ
ความสำาคัญของการศึกษาสิ่งแวดล้อมและความ
ยัง่ยนืในทกุระดบั ทัง้ในระดบัอดุมศกึษาลงไปจนถงึ
ระดับก่อนปฐมวัย ตลอดจนชุมชนให้เกิดการแลก
เปลีย่นเรยีนรูป้ระสบการณว์ชิาการทางสิง่แวดลอ้ม 
อนันำาไปสูก่ารหาแนวทางในการจดัการสิง่แวดลอ้ม
ในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงสร้างภาคีเครือข่าย
ความร่วมมือทางวิชาการพร้อมร่วมกันหาแนวทาง
จัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมในระดับภูมิภาคและ
ระดบัโลก ภายใตห้วัขอ้ “Local Knowledge, Commu-
nication and Global Connectivity” และเป็นการเผย
แผ่พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ด้านการพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนไปยังนานาอารยประเทศด้วย

  ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล  กรรมการและ
เลขาธกิารมูลนธิชิยัพฒันา ประธานคณะกรรมการ
การจัดงานฯ เปิดเผยว่า “การประชุมด้านส่ิงแวดล้อม
ศึกษา ถือเป็นแนวทางหน่ึงในการพัฒนาส่ิงแวดล้อม
ให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งเกิดขึ้นจากความร่วมมือของ
หลายภาคส่วนทั้งภายในประเทศไทย และองค์กร
ระดบัโลกทีเ่กีย่วขอ้งดา้นสิง่แวดลอ้ม โดยมุง่หวงัวา่
จะเปน็การสรา้งความรว่มมอืทางวชิาการของผูร้ว่ม

ประชุม  นักวิชาการทั่วโลก  และนักปราชญ์ท้องถิ่น
ตลอดจนเยาวชนในประเทศท่ีกำาลังพัฒนาได้มีโอกาส
ในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และร่วมกำาหนดวิธีการท่ีจะ
จัดการปัญหาส่ิงแวดล้อม อันนำาไปสู่การหาแนวทาง
ในการจัดการการเปลี่ยนแปลงของโลกและสภาพ
ภูมิอากาศทั้งในปัจจุบันและในอนาคตได้ต่อไป
 ภายในงานจะประกอบไปด้วย  3  กิจกรรมหลัก
สำาคัญ ได้แก่ 1.การประชุมทางวิชาการ ซ่ึงจะรวบรวม

ผลงานวิจัยในรูปแบบต่างๆ 2.การทัศนศึกษาเยี่ยม
ชมดูงานแหล่งดูแลพัฒนาสิ่งแวดล้อม และแหล่ง
ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา และ 3.นิทรรศการ
และงานแสดงผลงาน โครงการต่างๆ ด้านสิ่ง
แวดล้อมศึกษา จากสถาบันและองค์กรต่างๆ 
  โดย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ
พระราชดำาเนินไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทรง

ปาฐกถาพิเศษเก่ียวกับการพัฒนาสังคมอย่างย่ังยืน”
 ผูส้ือ่ขา่วรายงานตอ่วา่ ในกาลนี ้“เอสเอสไอ“ ได้
รบัมอบประกาศนยีบตัรในฐานะหนว่ยงานทีม่สีว่น
ร่วมสนับสนุนการจัดงานจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล 
โดยมี ดร.ศิรินทิพย์ จันทร์ถึง ผู้จัดการอาวุโส ศูนย์
ความเป็นเลิศด้านสิ่งแวดล้อม เป็นผู้แทนรับมอบ 
เมือ่วนัที ่4 พฤศจกิายน 2562 ภายในงานมจีำานวนผู้
เขา้รว่มประชมุทางวชิาการจากในประเทศและตา่ง

ประเทศ เป็นจำานวน 500 คน ผู้จัดแสดงนิทรรศการ
ผลงาน โครงงานด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ จำานวน 40 
บูธ และผู้เข้าชมงาน จำานวนประมาณ 3,000 คน  
รวมจำานวนผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 3,500 คน”
 ด้าน ดร.ศิรินทิพย์  จันทร์ถึง  บอกความรู้สึกว่า
“เป็นเกียรติและภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมรับ
เสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในครั้ง
นี้ และเป็นโอกาสที่สำาคัญที่ได้แสดงผลการดำาเนิน
งานด้านสิ่งแวดล้อมของเอสเอสไอให้แก่ผู้เข้าร่วม
งานได้รับทราบผ่านบูธนิทรรศการ รวมทั้งเกิดภาคี
เครอืขา่ยความรว่มมอืทางวชิาการดา้นสิง่แวดลอ้ม
จากการเข้าร่วมงาน WEEC2019 ในครั้งนี้อีกด้วย”
 สำาหรับการประชุมสิ่งแวดล้อมศึกษาโลกครั้งที่ 
10 ทีไ่ทยเปน็เจา้ภาพ ทำาใหเ้กดิการบรรลเุปา้หมาย
การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำานึกให้เป็น
ไปตาม “แผนจัดการคุณภาพ สิ่งแวดล้อม พ.ศ.
2560 - 2564” รวมถงึประชาชนทัว่ไปและผูเ้กีย่วขอ้ง
ในวงการสิง่แวดลอ้มศกึษาไดร้บัความรูแ้ละมคีวาม
เข้าใจด้านการร่วมกันพัฒนาความตระหนักรู้ใน
ดา้นสิง่แวดลอ้มศกึษา และการใหค้วามสำาคญัใสใ่จ
ในการดูแลสิ่งแวดล้อมนับตั้งแต่ปัจจุบันไปจนถึง
อนาคตต่อๆ ไป 
 และการประชุมสิ่งแวดล้อมศึกษาโลกครั้งที่ 11 
ครั้งถัดไป จะจัดขึ้นอีกครั้งที่เมืองปราก (Prague) 
เมอืงหลวงของสาธารณรฐั เชก็ (Czech หรอื Czechia)
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ตชิมและเสนอแนะ คณะผูจดัทาํหนงัสอืพมิพ ขาวคนเหลก็ เอสเอสไอ บมจ.สหวริยิาสตลีอนิดสัตร ีโทร.02 238 3063-82 บทความและภาพทัง้หมดทีล่งตพีมิพเผยแพรในหนงัสอืพมิพ “ขาวคนเหลก็ เอสเอสไอ” เปนลขิสทิธิข์อง บรษิทั สหวริยิา
สตลีอนิดสัตร ีจาํกดั (มหาชน) หามมใิหผูใดเผยแพร หรอืทาํซํา้ โดยไมไดรบัอนญุาต และบทความใดๆ ทีเ่ปนการแสดงความคดิเหน็ วจิารณ หรอืวเิคราะห เปนเพยีงความเหน็ของนกัเขยีน ทางคณะผูจดัทาํขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบ

จิตอาสาทาเรือ     ตอจากหนา 1
 

  ผูส่ือขาว “ขาวฅนเหล็กเอสเอสไอ” รายงานวา
วันที่ 13 - 15 พฤศจิกายน 2562 พนักงานจิตอาสา
บริษัท ทาเรือประจวบ จํากัด หรือ “PPC” จํานวน 
30 คน ลงพื้นที่อําเภอบางสะพาน โรงเรียนมัธยม
นพคุณ ตําบลกําเนิดนพคุณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ
จดักจิกรรม ”เปดโลกเรยีนรู รวมแรงแปรงสปีที ่6”
รวมกันทาสีพื้นสนามการเรียนรู (Brain-Based 
Learning : BBL) สนามวอลเลยบอล ผนังอาคารเรียน
รั้วโรงเรียน สนามเครื่องเลนเด็ก รวมถึงฐาน
พระพทุธรปูประจาํโรงเรยีน เพือ่เปนการซอมแซม
และปรับปรุงภูมิทัศนโรงเรียน สรางบรรยากาศ
ภายในหองเรียนของนองๆ ใหสวยงาม รวมถึง
เสริมสรางการเรียนรูในการพัฒนาทักษะการ
เรียนรูใหกับนักเรียน หลังจากเกิดภัยธรรมชาติ
จากนํ้าทวมโรงเรียนครั้งที่ผานมา อีกทั้งเปนการ
สรางจิตสํานึกการเปนแบบอยางที่ดีใหกับสังคม 
สรางคานยิมและวฒันธรรมองคกรใหกบัพนกังาน
ในการทํางานเพื่อสวนรวมอีกดวย
  นอกจากนี้ PPC ไดมอบอุปกรณกีฬาให
กับทางโรงเรียนมัธยมนพคุณ รวมมูลคาเปนเงิน
จํานวน 10,000 บาท โดยมีนายชนยุธ  นิลพานิช     
ผูจัดการฝายปฏิบัติการทาเรือ และพนักงานบริษัท
ทาเรือประจวบ จํากัด เปนตัวแทน สงมอบสนาม
เด็กเลน และอุปกรณกีฬา  ซ่ึงมีนายจิโรจน  แกวแดง
ผูอาํนวยการโรงเรยีนมธัยมนพคณุ เปนผูรบัมอบ
  นายชนยุธ นิลพานิช กลาววา “สําหรับ
กิจกรรมซีเอสอาร รวมแรงแปรงทาสีไดจัดขึ้น     
ตอเนื่องมาเปนปที่ 6 แลว เพื่อพัฒนาเยาวชน
และสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน รวมถึงการ
อยูรวมกบัชมุชนและการมสีวนรวมรบัผดิชอบตอ

สังคมและสิ่งแวดลอมในอําเภอบางสะพาน โดย
เฉพาะโรงเรียนท่ียังขาดโอกาสอยู  ซ่ึงกิจกรรมคร้ังน้ี
เราไดรับการสนับสนุนผลิตภัณฑสีจาก บริษัท      
ทีโอเอ ชูโกกุ เพนท จํากัด ในการใชทาสีและปรับ
ภูมิทัศนบริเวณโรงเรียนดวย” 
  “ขอบคุณบริษัท ทีโอเอ ชูโกกุ เพนท จํากัด 

ที่ใหการสนับสนุนที่ดีตลอดมา รวมถึงพนักงาน
จิตอาสาทุกทานที่รวมแรงกันอยางเต็มที่ เพื่อให
นองๆไดใชเสริมสรางพฒันาการเรยีนรูอยางครบ
ถวน และถงึแมอากาศรอนแตกไ็มเปนอปุสรรคใน
การสรางประโยชนแตอยางใดครับ”
  Brain-Based Learning คือการจัดการเรียนรู

ทีส่อดคลองกบัพฒันาการของสมองแตละชวงวยั 
เปนการนําองคความรูเรื่องสมองมาใชเปนฐาน
ในการออกแบบกระบวนการเรียนรู โดยโรงเรียน
สวนใหญจะเนนการสอนและวัดผลเพียง 2 ดาน 
คือ ภาษาและตรรกะคณิตศาสตร     
  ดาน นายจิโรจน แกวแดง ผูอํานวยการ
โรงเรียน กลาวขอบคุณและบอกความรูสึกใน
กจิกรรมครัง้นีว้า “ขอบคณุบรษิทั ทาเรอืประจวบ
ที่ไมมองขามโรงเรียนเอกชนแหงนี้ ซึ่งหลังจาก
โรงเรยีนประสบปญหานํา้ทวม ทางโรงเรยีนไดรบั
ผลกระทบเสยีหายมาก การซอมแซมและปรบัปรงุ
ภูมิทัศนบริเวณโรงเรียน ทําใหมีความสวยงาม
มากขึ้น และถือเปนแบบอยางที่ดีใหกับนักเรียน
ในการเปนจิตอาสาทําประโยชนใหแกสวนรวม
อยางยิ่งใหญดวยความตั้งใจจริงๆ ครับ”
  นางปราณี สุดสวาท อาจารยประจํา
โรงเรียนมัธยมนพคุณ บอกวา “ดีใจที่ทาเรือ
ประจวบเขามาชวยซอมแซมและปรบัปรงุภมูทิศัน
ใหกับโรงเรียน พนักงานจิตอาสาทุกคนมีความ
ตั้งใจในการรวมแรงกันอยางมาก เพื่อเสริมสราง
ใหนองๆ ไดมีสนามใชฝกทักษะการเรียนรูใหมๆ 
เพิ่มขึ้นคะ”
  เด็กชายพศวีร หนูรุง นักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปที่ 6 ใหสัมภาษณวา ” โรงเรียนมีสีสัน
สวยงามมากขึ้น เนื่องจากมีพี่ๆ จากทาเรือ
ประจวบเขามาชวยปรับปรุงภูมิทัศน รวมถึงทาสี
ผนงัหองเรยีน และสนามเดก็เลน ใหสวยงาม ขอบ
คุณพี่ๆ ทุกคนมากครับ”
  เด็กชายนพคุณ ตุมเหล็ก นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 กลาวขอบคุณบริษัท ทาเรือ
ประจวบ ที่ชวยซอมแซมสนามการเรียนรู BBL   
ใหมสีสีนัสวยงามมากขึน้ และจะใชสนามเพือ่การ
พัฒนาทักษะการเรียนรูอยางคุมคาครับ

“งานสรางคน เหล็กสรางชาติ”
ประจําเดือน ธ.ค. 62

บริษัท เวสทโคสท เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (WCE)
• วิศวกร จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 - วิศวกรโยธา วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา (1 อัตรา)

• ชางเชื่อม จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิ ปวช.-ปวส. สาขาชางเชื่อม

• ชางซอมบํารุง จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิ ปวช.-ปวส. สาขาชางอุตสาหกรรม

• พนักงานจางเหมา (Outsource) จํานวน 7 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 - ชางเชื่อม วุฒิ ปวส. สาขาชางกลโรงงาน โลหะ ชางยนต ชางเชื่อม (5 อัตรา)
 - ชางซอมบํารุง วุฒิ ปวส. สาขาชางกลโรงงาน โลหะ ชางยนต ชางเชื่อม (2 อัตรา)

บริษัท ทาเรือประจวบ จํากัด
• ตนเรือ / สรั่งปากเรือ (ประจําโรงงาน)
 วุฒิ ม.6 - ปวช. สาขาชางยนต ชางกลโรงงาน (มีประสบการณการทํางานในเรือ)

บริษัท บางสะพานบารมิล จํากัด (BSBM)
• ชางไฟฟา จํานวน 2 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิ ปวส. สาขาไฟฟากําลัง

• ผูชวยชางไฟฟา จํานวน 3 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิ ปวส. สาขาชางไฟฟา (ไมจําเปนตองมีประสบการณ)

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

หมายเหตุ
1. ทุกตําแหนงผูสมัครตองมีอายุ 18 ปบริบูรณขึ้นไป
2. ผูสมัครเพศชายตองผานเกณฑทหาร หรือไดรับการยกเวน
3. ผูสมัครพนักงานประจําตองผานการคัดเลือก ไดแก การพิจารณาคะแนนผลการเรียน 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.ทศันพงศฯ โทร 086 - 7943484

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) (SSI)
• วิศวกร  จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 - วิศวกรสิ่งแวดลอม วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม / วิศวกรรมเคมี
  มีประสบการณดานระบบบําบัด-ขยะอุตสาหกรรม

• ผูจัดการฝายความปลอดภัยและส่ิงแวดลอม จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิปริญญาตรี สาขาความปลอดภัยอาชีวอนามัย

• พนักงานประจํา Lab จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิปวส. สาขาชางกลโรงงาน / โลหะ / ชางยนต / ชางเชื่อม

• พนักงานจางเหมา (Outsource) จํานวน 6 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิ ม.6 - ปวช. สาขาชางไฟฟา เครื่องกล อุตสาหการ อิเล็กทรอนิกส หรือชางยนต

บริษัท เหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน) (TCRSS)
• วิศวกร  จํานวน 4 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 - วิศวกรอุตสาหการ วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (1 อัตรา)
 - วิศวกรประกันคุณภาพ วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมวัสดุ / โลหะการ (1 อัตรา)
 - วิศวกรเคร่ืองกล วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล / วิศวกรรมการผลิต (1 อัตรา)
 - วิศวกรไฟฟา วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟากําลัง (1 อัตรา)

• พนักงานขับเครน จํานวน 3 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิ ม.6 ขึ้นไป ชางอุตสาหกรรมทุกสาขา (ยกเวนชางกอสราง)
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