900คนรวมสหวิรยิ ากรุงเทพไตรกีฬา
รายได1.2ลานฟน ฟูเยาวชน-ผูส งู อายุ
สรางความแข็งแกรงใหสงั คม เอสเอสไอรวมกับ
มูลนิธิชีวิตพัฒนา ในพระอุปถัมภของสมเด็จ
พระเจาพีน่ างเธอเจาฟากัลยาณิวฒ
ั นา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร จัดการแขงขัน “สหวิรยิ า
กรุงเทพไตรกีฬา 2561” (Sahaviriya Bangkok

ขาพระพุทธเจา บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี

Triathlon 2018) ครั้งที่ 7 มอบรายได 1.2 ลาน
จากการจัดงานหนุนการดําเนินงานมูลนิธิฯ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ สงเสริมกิจการ
ดานการศึกษา คุณธรรมและจริยธรรม บําบัด
อานตอ น.2
แกไขฟนฟูเด็กและเยาวชน

ปที่ 9 ฉบับที่ 166 ประจําวันที่ 1 สิงหาคม 2561

ปริญญานิพนธเหล็กม.เกษตรเจง
ควารางวัลยอดเยีย่ มSSI4YEป61
ประกาศผล‘กองทุน
สหวิริยาฯ รุนที่7’
4โรงเรียนควาทุน
รวม1.2 ลานบาท

หนุนเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
บางสะพาน “กองทุนสหวิริยารวมพัฒนา
การศึกษาบางสะพาน” ป 2561 คัดเขม 4
โรงเรียน “สมาคมเลขานุการสตรี 1-บาน
สวนหลวง-บานคลองลอย-บานเขามัน”
ชนะประกวดแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการ
ศึกษาองครวม 3 มิติ (ครู นักเรียน สถาน
ศึ ก ษา) คว า เงิ น สนั บ สนุ น การพั ฒ นา
ตามแผนรวมมูลคา 1.2 ลานบาท คณะ
กรรมการเผยพิจารณาตามความโดดเดน
ของกระบวนการพัฒนาโรงเรียนสูเ ปาหมาย
เพื่อยกระดับคุณภาพ
อานตอ น.4

X นายณัฐพล สุทธิธรรม ผูจัดการทัว่ ไป ดานพัฒนาธุรกิจเหล็กงานกอสราง บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) และ

ประธานคณะทํางานโครงการ ประกาศผลและมอบโลรางวัล Best of The Best โครงการ SSI for Young Engineers ใหแกนิสิตวิศวกรรม
โยธา ชั้นปที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ทีช่ นะการประกวดปริญญานิพนธในหัวขอที่เกี่ยวของกับเหล็ก เพื่อสงเสริมใหนิสิตนักศึกษา
สาขาวิศวกรรม ไดมีการพัฒนานวัตกรรมและองคความรูในดานการใชงานโครงสรางเหล็กใหเกิดประสิทธิภาพ โดยสรางการรับรู
คุณประโยชนอันกอใหเกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กและอุตสาหกรรมกอสรางในอนาคต ภายในงานการประชุมวิชาการวิศวกรรม
โยธาแหงชาติ ครั้งที่ 23 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา จังหวัดนครนายก

แนะนํา...

อานตอ น.3
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ผลงานนิสิตวิศวกรรมโยธา ม.เกษตรศาสตร ควา
รางวัลสุดยอดปริญญานิพนธ (Best of The Best)
เรือ่ งเหล็ก โครงการ Structural Steel Improvement
(SSI) for Young Engineers หรือ SSI4YE ประจําป
2017 ซึ่งสงเสริมการพัฒนานวัตกรรม องคความรู
ในการใชงานโครงสรางเหล็กใหเกิดประสิทธิภาพ สู
วิศวกรรุนเยาว รับทุนรวม 40,000 บาท ภายในงาน
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแหงชาติ ครัง้ ที่ 23
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา จังหวัดนครนายก

ตามที่บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)
หรือ เอสเอสไอ ไดมีการจัดโครงการ Structural Steel
Improvement (SSI) for Young Engineers 2017 หรือ
SSI4YE 2017 เพือ่ สงเสริมใหนสิ ติ นักศึกษาสาขาวิศวกรรม
โยธา ไดมีการพัฒนานวัตกรรมและองคความรูในดาน
การใชงานโครงสรางเหล็กใหเกิดประสิทธิภาพ โดยเนน
สรางการรับรู คุณประโยชน อันกอใหเกิดการพัฒนาของ
อุตสาหกรรมเหล็กและอุตสาหกรรมกอสรางในอนาคต
อานตอ น.2
โดยไดมีการเปดรับสมัคร
30/7/2561 BE 01:31

2 : ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ
รางวัลยอดเยี่ยม
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นักศึกษาชัน้ ปีทส่ี ่ี สาขาวิศวกรรมเข้ารับทุนสนับสนุน
การทำ�ปริญญานิพนธ์ ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ
การผลิตและการประยุกต์ใช้งานโครงสร้างเหล็ก
สำ�หรับงานก่อสร้าง โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ตัดสิน ประกอบด้วย ประธานกลุ่ม
อุตสาหกรรมเหล็ก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย ผูอ้ �ำ นวยการสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่ง
ประเทศไทย ประธานคณะอนุกรรมการโครงสร้าง
เหล็ก สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
ผูอ้ �ำ นวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
และตัวแทนจากบริษทั สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี จำ�กัด
(มหาชน) นัน้ มีนกั ศึกษาผ่านเข้ารอบทัง้ หมด 7 ทีม
จากจุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี และมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ พร้อม
รั บ ทุ น สนั บ สนุ น การทำ �
ปริ ญ ญานิ พ นธ์ ที ม ละ
20,000 บาท
		 ทั้ ง นี้ หลั ง จากผล
การทำ�ปริญญานิพนธ์เสร็จสิ้น คณะกรรมการ
ได้ร่วมกันพิจารณารางวัล Best of The Best ผล
ปรากฏว่าปริญญานิพนธ์หัวข้อ พฤติกรรมการ
โก่งเดาะเนื่องจากแรงเฉือนของเอวคานที่มีการ
เสื่ อ มสภาพจากสนิ ม และการเสริ ม กำ � ลั ง ด้ ว ย
แผ่นคาร์บอนไฟเบอร์ (Shear Buckling Behaviors
of Corroded Beam Web Strengthened with Carbon Fiber Reinforced Polymer (CFRP)) จากนาย
กิตติคณ
ุ จันทรกานต์ นายณัฐพร เรืองวาณิชยกุล
และนายทีปกร ศรีมั่น นิสิตวิศวกรรมโยธาชั้นปีที่
4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถคว้ารางวัล
ดังกล่าว รับทุนรวมทั้งสิ้น 40,000 บาท ในการนี้
ได้รับเกียรติจาก นายณัฐพล สุทธิธรรม ผู้จัดการ
ทั่วไป ด้านพัฒนาธุรกิจเหล็กงานก่อสร้าง บริษัท

ไตรกีฬา
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ที่มีปัญหาวิกฤติทางสังคมของสถานพินิจและ
คุม้ ครองเด็กและเยาวชน โดยมีนกั ไตรกีฬา ทวิกฬี า
เข้าร่วมแข่งขันกว่า 900 คน ณ บริเวณใต้สะพาน
พระราม 8 เมื่อวันที่ 7 - 8 กรกฎาคม ที่ผ่านมา
		 ผูส้ อื่ ข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” รายงาน
ว่า บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)
หรือ เอสเอสไอ ได้ผนึกกำ�ลังมูลนิธชิ วี ติ พัฒนา ใน
พระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้า
กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ผู้สนับสนุนร่วม และหน่วยงาน
ภาครัฐ อาทิ กรุงเทพมหานคร
สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ การ
กีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวง
การท่องเทีย่ วและกีฬาฯ วิทยาลัย
ป้องกันราชอาณาจักร สำ�นักงาน
เขตบางพลัด กองทัพเรือ กรม
เจ้าท่า จัดการแข่งขัน Sahaviriya
Bangkok Triathlon 2018 ครัง้ ที่ 7 ขึน้
โดยมีวตั ถุประสงค์ เพือ่ นำ�รายได้
จากการจัดกิจกรรมเข้าสนับสนุนการดำ�เนินงาน
ของมูลนิธิชีวิตพัฒนาฯ ในการทำ�กิจกรรมเพื่อ
สาธารณประโยชน์เกีย่ วกับการพัฒนาคุณภาพชีวติ
ของประชากร ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรนํ้า
กระตุน้ การท่องเทีย่ ว กระจายรายได้สทู่ อ้ งถิน่ ส่งเสริม
ความแข็งแกร่งของร่างกายและจิตใจ ในการนีไ้ ด้รบั
เกียรติจากพลเรือเอกนายแพทย์ หม่อมเจ้าปุสาณ
สวัสดิวตั น์ องค์ประธานมูลนิธฯิ เสด็จเป็นองค์ประธาน
ในพิธีเปิดงาน ให้สัญญาณปล่อยตัวนักไตรกีฬา
และมอบถ้วยรางวัลพร้อมด้วยนายยงยุทธ มลิทอง
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั สหวิรยิ าสตีล
SSI p.2.indd 1

ประจำ�วันที่ 1 สิงหาคม 2561
สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) ประธาน
คณะทำ�งานโครงการ เป็นผู้มอบรางวัล ภายใน
งานการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
ครั้งที่ 23 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก
		 นายณัฐพล สุทธิธรรม ผูจ้ ดั การทัว่ ไป ด้าน
พัฒนาธุรกิจเหล็กงานก่อสร้าง บริษัท สหวิริยา
สตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ
ประธานคณะทำ�งานโครงการ กล่าวว่า “โครงการ
Structural Steel Improvement (SSI) for Young
Engineers 2017 หรือ SSI4YE 2017 เป็นโครงการ
ทีไ่ ด้จดั ขึน้ เป็นปีแรก โดยมีเป้าหมาย เพือ่ ผลักดัน
ให้นสิ ติ นักศึกษาวิศวกรรมก้าวไปสูก่ ารเป็นวิศวกร
ที่มีการพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ในด้าน

		 “โดยการคัดเลือกผลงานรางวัล Best of The
Best นั้น เรามุ่งเน้นผลงานที่มีศักยภาพ สามารถ
สร้างคุณประโยชน์ในเชิงวิศวกรรมและสามารถ
นำ�ไปใช้ได้จริงในเชิงพาณิชย์ โดยผลงานที่ได้รับ
รางวัล ต้องตอบโจทย์ของการใช้ผลิตภัณฑ์เหล็ก
แผ่นทรงแบน หรือ Flat Steel Product รวมถึงก่อให้
เกิดประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย โดย
ผลงานที่ได้รับรางวัลดังกล่าวคือ “พฤติกรรมการ
โก่งเดาะเนื่องจากแรงเฉือนของเอวคานที่มีการ
เสือ่ มสภาพจากสนิมและการเสริมกำ�ลังด้วยแผ่น
คาร์บอนไฟเบอร์ (Shear Buckling Behaviors of Corroded Beam Web Strengthened with Carbon Fiber
Reinforced Polymer (CFRP)) จากนิสิตวิศวกรรม
โยธาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” โดย

การใช้งานโครงสร้างเหล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อันก่อให้เกิดการ
พัฒนาของอุตสาหกรรมเหล็กและอุตสาหกรรม
ก่อสร้าง ตลอดจนส่งผลต่อความยัง่ ยืนในอนาคต
จากการดำ � เนิ น โครงการในปี แ รก ถื อ เป็ น ปี ที่
ประสบความสำ � เร็ จ เกิ น ความคาดหมาย ทั้ ง
จากการตอบรับจากมหาวิทยาลัย และจากผล
งานการเข้าประกวดของน้องๆ นิสติ นักศึกษา จาก
จำ�นวนทั้งสิ้น 4 มหาวิทยาลัย คือ จุฬาลงกรณ์
มหาวิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึง่ ผลงานดังกล่าว
ถือเป็นผลงานในระดับดีมาก สามารถเผยแพร่ให้
เกิดประโยชน์ในระดับเวทีนานาชาติได้”

มีจดุ เด่น คือ เป็นโครงงานทีส่ ะท้อนกับเหตุการณ์
ธรรมชาติที่เกิดขึ้นกับสะพานโครงสร้างเหล็กใน
ปัจจุบัน ที่มีการเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา เกิด
สนิมขึ้น ณ บริเวณต่าง ๆ จนอาจส่งผลต่อความ
เสียหายในชีวติ และทรัพย์สนิ ของผูใ้ ช้งานสะพาน”
		 นายทีปกร ศรีมั่น นิสิตวิศวกรรมโยธาชั้น
ปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นตัวแทนทีม
ทีไ่ ด้รบั รางวัล Best of The Best กล่าวว่า การศึกษา
ในครั้งนี้เป็นการจำ�ลองสถานการณ์จริงในห้อง
ปฏิบตั กิ าร โดยการเร่งปฏิกริ ยิ าให้คานเหล็กเกิดสนิม
ตามที่ต้องการ จากนั้นจึงนำ�ตัวอย่างที่เกิดสนิม
จากการเร่งปฏิกิริยา ตลอดจนตัวอย่างที่ได้มีการ
เสริมกำ�ลังด้วยแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์ ไปทดสอบ
จริงในห้องปฏิบัติการ แล้วจึงทำ�การตรวจสอบ

อินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) และดร. ศุลีมาศ สุทธิสัมพัทน์ ประธานจัดหาทุน มูลนิธชิ วี ติ พัฒนาฯ ณ
บริเวณใต้สะพานพระราม 8 ฝัง่ ธนบุรี เมือ่ วันเสาร์
ที่ 7 และวันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคมที่ผ่านมา โดย
มีนักกีฬาทั้งชาวไทยและต่างชาติ เข้าร่วมกว่า
900 คน พร้อมด้วยสื่อมวลชน และแขกผู้มีเกียรติ
		 วันแรกของการจัดงาน การแข่งขันแบ่งเป็น 3
ประเภท คือ 1) ไตรกีฬา บางกอก บีสต์ ประเภทบุคคล
ว่ายนํ้า 750 ม. ปั่นจักรยาน 27 กม. และวิ่ง 5 กม.
2) ทวิกีฬา บางกอก บีสต์ ประเภทบุคคล วิ่ง 2 กม.
จักรยาน 27 กม. วิง่ 5 กม. และ 3) บางกอก เบรฟฮาร์ท
ประเภทบุคคล ว่ายนํา้ 200 ม. ปัน่ จักรยาน 10 กม.

กม. และทวิกีฬา ทัฟไทย ประเภทบุคคล วิ่ง 4 กม.
จักรยาน 54 กม. วิ่ง 10 กม. ทั้งนี้ ผลการแข่งขัน
ปรากฏว่า ผู้ชนะเลิศ ได้แก่ ประเภททั่วไป หญิง
นานาชาติ ทัฟไทยไตรกีฬา คือ มิสบริททานี แคม
เบล ชาวออสเตรเลีย จากประเทศออสเตรเลีย, ผู้
ชนะเลิศ ประเภททั่วไป ชายไทย ทัฟไทยไตรกีฬา
คือ มร.แซมมวล เบิร์น, ผู้ชนะเลิศ ประเภททั่วไป
หญิงไทย ทัฟไทยไตรกีฬา คือ พัทณรินทร์ จุฬา
ลักษณ์ศิริบูรณ์, ผู้ชนะเลิศ ประเภททีมทั่วไป ทัฟ
ไทยไตรกีฬา อันดับ 1-2 ทีม A.J.Plast และอันดับ 3
ทีมสหวิริยา ประกอบด้วย อภิวัฒน์ ตั้งทวีมงคล,
ต่อศักดิ์ พิริยะสงวนพงศ์ และ สมศักดิ์ สาระทวย,

และวิง่ 2.5 กม. โดยก่อนเริม่ ต้นการแข่งขัน นักไตรกีฬา ทวิกฬี า และผูเ้ ข้าร่วมงาน พร้อมใจยืนสงบนิง่
เพื่อไว้อาลัยให้เกียรติแก่ จ่าเอกสมาน กุนัน อดีต
หน่วยซีลและอดีตแชมป์นักไตรกีฬาหลายสมัยที่
เสียชีวิตจากการช่วยเหลือนักฟุตบอลทีมหมูป่า
13 คน ที่ถํ้าหลวง-ขุนนํ้านางนอน จ.เชียงราย ซึ่ง
เป็นผู้ที่มีจิตใจเมตตา เสียสละที่ยิ่งใหญ่
		 และสำ�หรับการแข่งขันในวันอาทิตย์ที่ 8
กรกฎาคม 2561 เป็นการแข่งขันในระยะมาตรฐาน
ไตรกีฬา ทัฟไทย ประเภทบุคคลและทีมผลัด 3 คน
คือ ว่ายนํ้า 1.5 กม. ปั่นจักรยาน 54 กม. และวิ่ง 10

65 ประเภททีมทัว่ ไป ทัฟไทยไตรกีฬา และผูช้ นะเลิศ
ประเภทชมรมสมาคมสะสมแต้มสูงสุด ทัฟไทย
ไตรกีฬา คือชมรมแบงค็อก สตาร์ หลังจากเสร็จ
สิ้นงาน สหวิริยากรุงเทพฯ ไตรกีฬา ครั้งที่ 7 ได้รับ
การชื่นชมจากนักกีฬาเป็นอย่างมากว่า เป็นการ
จัดการแข่งขันไตรกีฬาที่ดีที่สุด
		 นายยงยุทธ มลิทอง ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ
ใหญ่ เอสเอสไอ กล่าวว่า “เอสเอสไอตระหนักถึง
การดำ�เนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม
เราขอจึงมีสว่ นร่วมในการส่งเสริมกิจกรรมโดยการ
เป็นผูส้ นับสนุนของการจัดงานไตรกีฬา โดยรายได้

พฤติกรรมด้วยแบบจำ�ลองคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็น
งานที่นอกจากจะช่วยพัฒนาองค์ความรู้ในเชิง
วิศวกรรมแล้ว ยังช่วยให้เกิดการนำ�ไปประยุกต์ใช้
กับโครงการก่อสร้างจริงทีเ่ กิดการเสือ่ มสภาพ อัน
เป็นการเพิม่ ความปลอดภัยให้กบั ผูใ้ ช้งานสะพาน
		 “ต้องขอบคุณบริษทั สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี
จำ�กัด (มหาชน) ที่ได้ริเริ่มโครงการ SSI for Young
Engineers เป็นโครงการทีด่ มี าก เพราะการทำ�โครง
งานแต่ละครั้งจะต้องมีค่าใช้จ่าย อย่างโครงการ
ของผมก็เยอะเหมือนกัน พอมีโครงการนี้เข้ามา
สามารถช่วยลดค่าใช้จา่ ยทีต่ อ้ งออกเอง จากทีค่ ดิ ไว้
ว่าสามารถทำ�ได้เท่านี้ พอมีงบประมาณมาสนับสนุน
เราก็สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นไปได้อีกครับ”
		 นายณัฐพล กล่าวเพิ่มเติมว่า “โครงการ
SSI4YE ในปี 2018 หวัง
เป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับ
การตอบรับทีด่ เี ช่นนีจ้ าก
มหาวิทยาลัยทัว่ ประเทศ
เพือ่ สร้างสรรค์ผลงานทีม่ ี
คุณภาพให้เป็นต้นแบบ
แก่นอ้ งๆ ในปีถดั ไป รวมถึง
การต่อยอดสูก่ ารนำ�เสนอ
ผลงานไปยังเวทีนานาชาติ
อีกด้วย เรายังเชื่ออีกว่า
โครงการ Structural Steel Improvement (SSI) for
Young Engineers จะเป็นโครงการทีต่ อ่ ยอดให้นสิ ติ
นักศึกษาได้หันมาสนใจพัฒนานวัตกรรมงาน
โครงสร้างเหล็กให้เพิม่ มากขึน้ และเป็นประโยชน์
แก่อุตสาหกรรมเหล็กและอุตสาหกรรมก่อสร้าง
ในอนาคต
		 “ในโอกาสนี้ขอเชิญชวน นักศึกษา ชั้นปีที่ 4
จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทีส่ นใจ สมัครและส่งหัวข้อ
ปริญญานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการ
ประยุกต์ใช้งานโครงสร้างเหล็กสำ�หรับงานก่อสร้าง
เข้ามากันเยอะๆ โดยสามารถดูกติกาได้ที่เพจ
Facebook: SSI for Young Engineers และสามารถ
สอบถามเข้ามาทางกล่องข้อความ หรือโทร. 02 630 - 0280 - 6 ได้โดยตรงตลอดเวลาทำ�การ”
ทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ หมดจากการจัดงานมอบให้มลู นิธชิ วี ติ
พัฒนาฯ เพื่อนำ�ไปส่งเสริมการดำ�เนินงานของ
มูลนิธิ พัฒนาคุณภาพชีวติ ผูส้ งู อายุ ส่งเสริมกิจการ
ด้านการศึกษา คุณธรรมและจริยธรรม บำ�บัด
แก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่มีปัญหาวิกฤติทาง
สังคมของสถานพินจิ และคุม้ ครองเด็กและเยาวชน
ภายหลังปล่อย ส่งเสริมด้านการศึกษาการฝึก
วิชาชีพคุณธรรมจริยธรรมและการบำ�บัดเด็กที่มี
ปัญหาทางสังคม กิจกรรมวันนีจ้ ะเกิดขึน้ ไม่ได้เลย
หากขาดนักกีฬาให้การสนับสนุนด้วยการสมัคร
ทำ�ให้มรี ายได้เข้าสูม่ ลู นิธจิ �ำ นวนเงิน 1.2 ล้านบาท
ผมต้องขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ครับ”
ดร.ศุลมี าศ สุทธิสมั พัทน์
ประธานจั ด หาทุ น มู ล นิ ธิ ชี วิ ต
พัฒนาฯ กล่าวว่า “การแข่งขัน
ครั้ ง นี้ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น หลั ก
อย่างดียง่ิ จากบริษทั สหวิรยิ า สตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) และ
ผู้ ส นั บ สนุ น ร่ ว ม นอกจากนี้ ข อ
ขอบคุณองค์กรภาครัฐในหลายๆ
หน่วยงาน คือ กรุงเทพมหานคร
สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ การกีฬา
แห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬาฯ
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร และหน่วยงานอีก
หลายแห่ง เช่น สำ�นักวัฒนธรรม สำ�นักสิง่ แวดล้อม
สำ�นักการโยธา สำ�นักอนามัย สำ�นักการแพทย์
สำ�นักการจราจรและขนส่ง สำ�นักป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย สำ�นักการระบายนํ้า สำ�นักงานเขต
บางพลัด กองประชาสัมพันธ์ สำ�นักปลัดกทม.
กองทัพเรือ กรมเจ้าท่า ทีใ่ ห้การสนับสนุนกิจกรรมการ
กุศลในครัง้ นีส้ �ำ เร็จลุลว่ งไปได้ดว้ ยดี เราจะนำ�เงิน
ที่ได้รับไปใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากร
สร้างคุณค่าให้มากที่สุดที่จะดำ�เนินการได้”
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กองทุนสหวิริยา

ประจําวันที่ 1 สิงหาคม 2561

ตอจากหนา 1

ตอบสนองปญหาและสิ่งที่โรงเรียนตองการพัฒนา
พรอมมีเปาหมายตัวชี้วัดและประเมินชัดเจนได
ตามที่ กลุมเหล็กสหวิริยาผนึกกําลังหนวยงาน
การศึกษาสวนทองถิ่นและสวนกลางดําเนินโครงการ
“กองทุนสหวิริยารวมพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางสะพาน” ขึน้ โดยเปดรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ระยะ 3 ป ของโรงเรียนในพื้นที่อําเภอบางสะพาน
ชิงทุนรวมมูลคา 1.2 ลานบาท โดยมีคณะกรรมการ
จากภาคการศึกษาสวนกลางและสวนทองถิ่นเปน
ผูต ดั สิน ผลปรากฏวา โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1
โรงเรี ย นบ า นสวนหลวง โรงเรี ย นบ า นคลองลอย
โรงเรียนบานเขามัน ไดรับทุนรวม นําไปพัฒนาตาม
แผนที่ไดตั้งเปาหมายไว ทั้งนี้ จะมีคณะกรรมการ
นิเทศติดตามประเมินผลเปนระยะในการมอบทุน
นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน ผูจ ดั การทัว่ ไป
สํานักการพัฒนาอยางยั่งยืนและสื่อสารกลุม บริษัท
สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) หรือเอสเอสไอ
ตัวแทนผูบ ริหารกลุม เหล็กสหวิรยิ า เปดเผยวา “สําหรับ
ป 2561 นี้ ผมขอขอบคุณทุกโรงเรียนที่สงแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาระยะ 3 ปเขามาประกวดในโครงการ
กองทุนสหวิรยิ ารวมพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางสะพาน
ประจําป 2561 รุน ที่ 7 นับเปนโครงการทีผ่ บู ริหารสถาน
ศึกษาและคณะครูหลายๆ ทานตางรูจักและมีความ
คุน เคยเปนอยางดี รวมถึงมีความพยายามเปนอยางยิง่
ที่จะทําใหโครงการนี้เกิดประโยชนกับลูกหลานของ
พวกเราชาวบางสะพานใหมากที่สุดเทาที่จะมากได
ภายใตความรวมมือจากหนวยงานภาคการศึกษาทั้ง
สวนกลางและสวนทองถิน่ ในการนําพาการศึกษาของ
อําเภอบางสะพานไปในทิศทางที่ดีขึ้น ซึ่งกลุมเหล็ก
สหวิริยา ไดจัดทําโครงการที่พัฒนาดานการศึกษา
มากมายหลายโครงการ ซึ่งโครงการกองทุนสหวิริยา
รวมพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางสะพาน ก็เปนอีกหนึง่
โครงการทีม่ งุ เนนการพัฒนาคุณภาพการศึกษามาอยาง
ตอเนื่อง และนับเปนเรื่องเปนที่นายินดี เนื่องจากใน
ปนี้มี 4 โรงเรียนที่ผานเขารอบมานําเสนอแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาระยะ 3 ป ไดแก โรงเรียนสมาคม

เลขานุการสตรี 1 โรงเรียนบานสวนหลวง โรงเรียนบาน
คลองลอย และโรงเรียนบานเขามัน โดยทัง้ 4 โรงเรียน
ลวนแลวแตนาํ เสนอแผนไดมคี วามนาสนใจเปนอยางยิง่
ทําใหคณะกรรมการโครงการฯ ตัดสินใหทงั้ 4 โรงเรียน
ไดรบั ทุนสนับสนุนพัฒนา จากโครงการกองทุนสหวิรยิ า
รวมพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางสะพาน ประจําป
2561 เปนรุนที่ 7 ซึ่งกลุมเหล็กสหวิริยา ในฐานะเปน
ผูอํานวยการทุนในการจัดสรรปละ 1.2 ลานบาท หวัง
เปนอยางยิ่งวาทุนสนับสนุนพัฒนาสถานศึกษานี้จะ
เกิดประโยชนมากที่สุดกับโรงเรียน
ทั้งนี้ การขับเคลื่อนโครงการกองทุนสหวิริยา
รวมพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางสะพาน จะขับเคลือ่ น

คุ ณ ภาพการศึ ก ษา มู ล ค า รวม 1.2 ล า นบาท ซึ่ ง
แตละโรงเรียนตางนําเสนอแผนพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาระยะ 3 ป ไวไดอยางนาสนใจทั้ง 4 โรงเรียน
ดังนี้ โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1และโรงเรียน
บานสวนหลวง นําเสนอโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษาในสถานศึกษาใหไดคุณภาพตาม
เกณฑมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบาน
คลองลอยและโรงเรียนบานเขามัน นําเสนอโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียง
ดิฉันขอเปนกําลังใจใหทั้ง 4 โรงเรียนสามารถ
ปฏิบตั ติ ามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3 ปท่ี
ไดนาํ เสนอไวกบั ทางคณะกรรมการประสบความสําเร็จ

เพียงคนเดียวไมได ตองอาศัยความรวมมือจากหนวยงาน
ภาคการศึกษาทัง้ สวนกลางและสวนทองถิน่ ผูบ ริหาร
สถานศึกษาและคณะครูทุกทาน ซึ่งลวนเปนกําลัง
สําคัญทีจ่ ะทําใหโครงการดําเนินการตอไปได ซึง่ กลุม
เหล็กสหวิริยา มีความยินดีที่จะพยายามผลักดันทุน
ทัง้ หมดใหไปสูโ รงเรียน ผมขอขอบคุณทุกทานในสวน
ของความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อําเภอบางสะพานมาอยางตอเนื่อง ขอบคุณครับ”
นางสาววีณา อัครธรรม ผูทรงคุณวุฒิจาก
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะ
กรรมการโครงการฯ กลาววา “ตองขอแสดงความยินดี
กับ 4 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1
โรงเรียนบานสวนหลวง โรงเรียนบานคลองลอย และ
โรงเรี ย นบ า นเขามั น ที่ ไ ด รั บ ทุ น สนั บ สนุ น พั ฒ นา

อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทัง้ นี้ ขอใหกลุม
เหล็กสหวิริยา ดําเนินโครงการนี้ตอไป เพื่อสนับสนุน
การพัฒนาคุณภาพดานการศึกษาใหแกสถานศึกษา
ในอําเภอบางสะพานอยางยั่งยืน และเกิดประโยชน
ตอลูกหลานชาวบางสะพานอยางเขมแข็ง”
ดร.ไพรัช มณีโชติ ผูอํานวยการสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ เขต 1
คณะกรรมการโครงการฯ กลาววา “ผมขอขอบคุณ
กลุมเหล็กสหวิริยาที่ใหเกียรติผมมารวมรับฟง รับ
ทราบ รั บ รู ร ายละเอี ย ดโครงการกองทุ น สหวิ ริ ย า
รวมพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางสะพาน ซึง่ ดําเนินการ
มาตอเนื่อง กาวเขาสูปที่ 7 ขอบคุณทั้ง 4 โรงเรียนที่
มีความมุงมั่นที่จะทําหลายๆ สิ่งใหเกิดประโยชนกับ
นักเรียนบางสะพาน มุง เนนการพัฒนาทัง้ 3 ดาน ไมวา

“งานสรางคน เหล็กสรางชาติ”

ประจําเดือน ส.ค. 61

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) (SSI)
• วิศวกร จํานวน 3 อัตรา (ประจําโรงงาน)

วิศวกรรมคอมพิวเตอร วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร วิทยาการ
คอมพิวเตอร (1 อัตรา)
วิศวกรโยธา วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรโยธา / ชลประทาน (1 อัตรา)
วิศวกรหุนยนต วุฒิปริญญาตรี สาขาววิศวกรรมโลหะการ (1 อัตรา)

• นิติกร จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
วุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร

จะเปนทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิต
ซึ่งกลุมเหล็กสหวิริยา เปนองคกรที่อยูเคียงขางการ
พัฒนามาโดยตลอด เพราะตนไม 1 ตน ยอมตองมี
หลายราก หากมีรากเดียวก็คงเติบโตชา หากมีหลาย
ราก ก็จะชวยกันสงอาหาร ทําใหตน ไมเจริญเติบโตได
เร็วขึ้น ผมขอขอบคุณกลุมเหล็กสหวิริยาเปนอยางสูง
ทีไ่ ดรว มเดินหนาโครงการกองทุนสหวิรยิ ารวมพัฒนา
คุณภาพการศึกษาบางสะพานมาตอเนือ่ งถึง 7 ป ใหมี
ศักยภาพดานคุณภาพการศึกษาสูงเทากับเมืองหลวง
ผมเชื่ อ ว า ทุ ก โรงเรี ย นต า งมุ ง มั่ น ที่ จ ะพั ฒ นาเด็ ก
บางสะพานใหมีการศึกษาใหดียิ่งขึ้นตอไป โครงการ
กองทุ น สหวิ ริ ย าร ว มพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา
บางสะพาน เป น อี ก หนึ่ ง โครงการที่ มี ส ว นในการ
สนับสนุน คํ้าจุนปจจัยหลักของสถานศึกษา แมวา
เราจะมีความขาดแคลน แตเราสามารถเติมเต็มใน
สวนที่ขาดแคลนนั้นได ซึ่งในอนาคตเด็กบางสะพาน
จะตองมีศักยภาพสูง ไมวาจะเปนทางดานวิชาการ
อาชีพ และทักษะทางดานสังคม ขอขอบคุณคณะ
กรรมการทุกๆ ทานที่มีสวนรวมดําเนินการใหการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในอําเภอบางสะพานใหดี
ยิ่งขึ้นอยางตอเนื่อง ขอบคุณครับ”
นายพิ เ ศษ มากมา ผู อํ า นวยการโรงเรี ย น
บานสวนหลวง ซึ่งเปนโรงเรียนที่ไดรับการคัดเลือก
กลาววา “ในนามของโรงเรียนบานสวนหลวงตองขอ
ขอบคุณกลุม เหล็กสหวิรยิ าทีไ่ ดเล็งเห็นความสําคัญของ
การศึกษา และจัดตั้งโครงการกองทุนสหวิริยาฯขึ้น
เพื่อรวมพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนในเขตอําเภอบางสะพาน ซึง่ โรงเรียนสวนหลวง
ก็เปนโรงเรียนหนึ่งที่ไดรับโอกาสในการสนับสนุนทุน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาจากกลุม เหล็กสหวิรยิ าภาย
ใตโครงการกองทุนสหวิริยาฯ โดยในป 2561 โรงเรียน
บานสวนหลวงไดรับคัดเลือกใหไดรับทุนสนับสนุน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาจากโครงการกองทุนสหวิรยิ าฯ
เปนครั้งที่ 2 แลว ซึ่งผมจะนําทุนพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาที่ไดรับจากโครงการนี้ไปใชในการดําเนินการ
ตามแผนพัฒนาฯที่ทางโรงเรียนบานสวนหลวงได
เสนอกับคณะกรรมการไวใหเกิดประโยชนและการ
พัฒนาใหมากที่สุดครับ ขอบคุณครับ”

• ชางซอมบํารุงเครื่องกล จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
วุฒิ ปวส. สาขาเครื่องกล อุตสาหการ ชางโลหะ หรือชางยนต

• ชางซอมบํารุงไฟฟา จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
วุฒิปวส. สาขาไฟฟา อิเล็กทรอนิค

• พนักงานขับปนจั่น จํานวน 3 อัตรา (ประจําโรงงาน)
วุฒิมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือ ปวช. ทุกสาขา

บริษัท เวสทโคสท เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (WCE)

• ผูช ว ยผูจ ดั การฝายซอมบํารุงสัญญา จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวของ
• วิศวกร จํานวน 3 อัตรา

วิศวกรโครงการ วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล (1 อัตรา)
วิศวกรซอมบํารุง วุฒปิ ริญญาตรี วิศวกรรมเครือ่ งกล หรือสาขาทีเ่ กีย่ วของ (1 อัตรา)
วิศวกรประเมินราคา วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล (1 อัตรา)

• พนักงานปฏิบัติการ จํานวน 2 อัตรา (ประจําโรงงาน)

• พนักงานจางเหมา (Outsource) จํานวน 2 อัตรา (ประจําโรงงาน)

• พนักงานจางเหมา (Outsource) จํานวน 4 อัตรา (ประจําโรงงาน)

บริษัท เหล็กแผนเคลือบไทย จํากัด

วุฒิปวช.- ปวส. มีประสบการณขับรถโฟลคลิฟ

วุฒิปวส สาขาชางไฟฟา ชางเครื่องกล อุตสาหการ อิเล็กทรอนิค หรือชางยนต

บริษัท เหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน) (TCRSS)
• โปรแกรมเมอร จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)

วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร วิทยาการคอมพิวเตอร

วุฒิปวส. สาขาไฟฟา / เครื่องกล / ยานยนต / งานเชื่อม

• วิศวกร จํานวน 1 อัตรา

วิศวกรเครื่องกล วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล

• พนักงานขับรถเทรเลอร จํานวน 1 อัตรา
วุฒิมัธยมศึกษาปที่ 6 มีประสบการณ

หมายเหตุ

หลักเกณฑที่แตละบริษัทกําหนด
1. ทุกตําแหนงผูสมัครตองมีอายุ 18 ปบริบูรณขึ้นไป
4. พนักงานจางเหมา ติดตอ หจก.เกษมพลฯ โทร 032 - 692270 / หจก. ฉัตรทองฯ โทร 0322. ผูสมัครเพศชายตองผานเกณฑทหาร หรือไดรับการยกเวน
548072 /หจก. ธนพล ทีพี 2000 โทร 032 - 548440 / หจก. แมรําพึงฯ โทร 032 - 692264 /
3. ผูสมัครพนักงานประจําตองผานการคัดเลือก ไดแก การพิจารณาคะแนนผลการเรียน
หจก. กลางอาวฯ โทร 032 - 691858 / หจก.บางสะพานฮารดแวร โทร 081 -1901905 / หจก.
ประสบการณทํางาน (ถามี) การสอบขอเขียนและการสัมภาษณโดยคณะกรรมการ ตาม
ทัศนพงศฯ โทร 086-7943484
ที่ปรึกษา : นายวิน วิริยประไพกิจ , นายนาวา จันทนสุรคน / คณะผูจัดทํา : นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน , นางสาวจันทนา วงษวานิช , นายมนินทร อินทรพรหม ,
นายณัฏตพงศ จงสุรสิทธิวัฒน , นางสาวดิสยากุล แซอึ้ง , นางพรชื่น ทัดแกว
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