ยกระดับบริการสาธารณสุขบางสะพาน
เหล็กสหวิรยิ าจัดอบรมทักษะสือ่ สารอสม.

เพิม่ ขีดความสามารถสือ่ สารชุมชน
บุคลากรสาธารณสุข กลุมเหล็ก
สหวิ ริ ย า ร ว มกั บ สํ า นั ก งาน
สาธารณสุขอําเภอบางสะพาน และ
โรงพยาบาลบางสะพาน จัดเวที
อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร หลั ก สู ต ร
“การพูดเพือ่ นําเสนอผลงาน” ใหกบั
อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)
เจ า หน า ที่ ส าธารณสุ ข ประจํ า
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
และโรงพยาบาลบางสะพาน อําเภอ
บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ

จํานวน 47 คน เพือ่ พัฒนาศักยภาพ
ยกระดับทักษะการปฏิบตั กิ ารพูด
การสือ่ สารในทีช่ มุ ชนไดอยางถูกตอง
สมาชิก อสม.เผย จะนําเทคนิค
การพูดและการนําเสนอไปประยุกต
ใชในการทํางานภายในพื้นที่
ผูสื่อขาว “ขาวฅนเหล็กเอสเอสไอ” รายงานวา เมือ่ วันที่ 23 - 25
กรกฎาคม 2562 ที่ผานมา กลุม
เหล็กสหวิริยา รวมกับสํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอบางสะพาน และ
โรงพยาบาลบางสะพาน อานตอ น.3

ปที่ 10 ฉบับที่ 178 ประจําวันที่ 1 สิงหาคม 2562

กลุม เหล็กใสใจลดอุบตั เิ หตุจากงาน
แรงงานมอบโลเชิดชู TCS-TCR-SSI
รฟท.มั่นใจWCE
จางซอมเพลาลอ
รถจักรดีเซลไฟฟา
มูลคา2.9ลานบาท

การรถไฟแหงประเทศไทย (รฟท.)
เชือ่ มัน่ ผลงานวิศวกรรม WCE เซ็น
สัญญาจางงานซอมลอพรอมเพลา
ของรถจักรดีเซลไฟฟา มูลคา 2.9
ลานบาท จํานวน 60 เซต ผูบ ริหาร
เผยเปนงานแรกในกลุมบริการ
เครือ่ งจักรกล (Machinery Service)
ที่ไดใหบริการแก รฟท. เชื่อมั่น
รายไดในกลุม อุตสาหกรรมขนสง
ทางรางขยาย
นายกิตติศกั ดิ์ มาพะเนาว
กรรมการผูจัดการ บริษัท เวสทโคสทเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (WCE)
เป ด เผยว า “บริ ษั ท ได เ ตรี ย ม
ลงนามสัญญารับจางงานซอม
ลอพรอมเพลาของรถจักรดีเซล
ไฟฟาของการรถไฟแหงประเทศ
ไทย (รฟท.) มูลคางาน 2.9 ลานบาท
โดยมีระยะเวลาดําเนินการ 1 ป

อานตอ น.3

SSI p.1.indd 1

ุ กิจกรรมรณรงคลดอุบตั เิ หตุจากการทํางานใหเปนศูนยประจําป 2562
X 3 บริษทั กลุม เอสเอสไอเขารับโลประกาศเกียรติคณ

โดย บริษทั เหล็กแผนเคลือบไทย จํากัด หรือ TCS (ภาพซาย) ไดรบั โลระดับแพลทินมั มีชวั่ โมงการทํางานทีไ่ มเกิดอุบตั เิ หตุสะสม
3 ป ได 7.98 ลานชม.งาน บริษทั เหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน) หรือ TCRSS (ภาพกลาง) ไดรบั โลระดับเงิน มีชว่ั โมงการทํางาน
ทีไ่ มเกิดอุบตั เิ หตุสะสม 2 ป ได 5.75 ลานชม.งาน บริษทั สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) หรือ SSI (ภาพขวา) โลระดับทองแดง
มีชว่ั โมงการทํางานทีไ่ มเกิดอุบตั เิ หตุสะสม 1 ป ได 1.99 ลานชม.งาน ภายในงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแหงชาติ ครัง้ ที่ 33
จัดโดยกระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

สี่โรงเรียนบางสะพานควากองทุนสหฯ
พัฒนาคุณภาพ3ป-ยกระดับเครือขาย
สงเสริมการศึกษาบางสะพานกาวไกล
4 โรงเรียนเขตบางสะพาน โรงเรียน
บานวังยาว โรงเรียนบานดอนสงา
โรงเรี ย นบ า นห ว ยแก ว โรงเรี ย น
บางสะพาน เสนอแผนพัฒนา 3 ป
โดดเดน ควาทุนพัฒนา อานตอ น.4

บริษัทในกลุมเอสเอสไอ ประกอบดวย
TCS - TCRSS - SSI รับโลประกาศ
เกียรติคุณกิจกรรมรณรงคลดอุบัติเหตุ
จากการทํางานใหเปนศูนยประจําป
2562 (Zero Accident Campaign 2019)
จากกระทรวงแรงงานโดย TCS ไดรับ
ในระดับแพลทินัม มีชั่วโมงการทํางาน
ที่ไมเกิดอุบัติเหตุสะสม 7.98 ลานชม.
TCRSS ไดรับระดับเงิน มีชั่วโมงการ
ทํา งานที่ไมเ กิด อุบัติเ หตุส ะสม 5.75
ลานชม. SSI ไดรับระดับทองแดง มี
ชั่ ว โมงการทํ า งานที่ ไ ม เ กิ ด อุ บั ติ เ หตุ
สะสม 1.99 ลานชม. การจัดงานดังกลาว
มีวัตถุประสงคเพื่อใหนายจาง ลูกจาง
ผูท เี่ กีย่ วของทัง้ ภาครัฐ และภาคเอกชน
ตระหนักถึง
อานตอ น.2
30/7/2562 BE 21:11

2 : ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ

ประจำ�วันที่ 1 สิงหาคม 2562

X กลุ่มเหล็กสหวิริยาจัดพิธีถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 67 พรรษา กลุม่ เหล็กสหวิรยิ า นำ�โดย นายสมชาย สกุลสุรรัตน์ ประธานกรรมการบริษทั นายวิน วิรยิ ประไพกิจ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารกลุม่ และกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) หรือเอสเอสไอ พร้อมด้วย ผู้บริหาร และพนักงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยา จัดพิธีถวายราชสดุดี และถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำ�นึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ ณ อาคารประภาวิทย์ สำ�นักงานใหญ่กรุงเทพฯ

ลดอุบัติเหตุ

ต่อจากหน้า 1

ความสำ�คัญในเรือ่ งความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน
		 ตามที่ บริษัทในกลุ่มเอสเอสไอ ได้สมัคร
เข้ารับคัดเลือกรับโล่ประกาศเกียรติคุณกิจกรรม
รณรงค์ลดอุบัติเหตุจากการทำ�งานให้เป็นศูนย์
ประจำ�ปี 2562 (Zero Accident Campaign 2019)
ผลปรากฏว่า 3 บริษัทในกลุ่มเอสเอสไอสามารถ
ผ่านเกณฑ์การตัดสินและรับโล่ประกาศเกียรติคณ
ุ
ได้ทง้ั หมด ประกอบด้วย บริษทั เหล็กแผ่นเคลือบไทย
จำ�กัด หรือ TCS ได้รับในระดับแพลทินัม มีชั่วโมง
การทำ � งานที่ ไ ม่ เ กิ ด อุ บั ติ เ หตุ ส ะสม 3 ปี ได้
7,980,784 ชม.การทำ�งาน บริษทั เหล็กแผ่นรีดเย็น
ไทย จำ�กัด (มหาชน) หรือ TCRSS ได้รับระดับเงิน
สามารถสะสมชั่วโมงการทำ�งานไม่เกิดอุบัติเหตุ
สะสม 2 ปี ได้ 5,754,914 ชม.ทำ�งาน บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) หรือ SSI ได้
รับระดับทองแดง มีชั่วโมงการทำ�งานที่ไม่เกิด
อุบัติเหตุสะสม 1 ปี ได้ 1,998,183 ชม.ทำ�งาน
		 โดยได้ รั บ มอบโล่ ดั ง กล่ า วภายในงาน
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครัง้ ที่ 33
ซึ่งกระทรวงแรงงาน โดยสถาบันส่งเสริมความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทำ�งาน (องค์การมหาชน) ร่วมกับสมาคมส่งเสริม
ความปลอดภัยและอนามัยในการทำ�งาน (ประเทศ
ไทย) เป็นผูจ้ ดั ขึน้ เมือ่ วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ณ ศูนย์นทิ รรศการและการประชุมไบเทค บางนา
กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นายจ้าง
ลูกจ้าง ผูท้ เี่ กีย่ วข้องทัง้ ภาครัฐ และภาคเอกชน ได้
ตระหนักถึงความสำ�คัญเกี่ยวกับความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน
ของคนทำ�งาน ภายใต้ธีมงาน “Forward Culture
of Prevention for Safety Thailand มุ่งสร้างสรรค์

วัฒนธรรมไทยเชิงป้องกัน สูค่ วามปลอดภัย อาชีว
อนามัย และความผาสุกที่ยั่งยืน”
		 ผูส้ อื่ ข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” รายงาน
ว่า ภายในงานมีพิธีประกาศเกียรติคุณ กิจกรรม
การรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำ�งานให้
เป็นศูนย์ ประจำ�ปี 2562 (Zero Accident Campaign
2019) ซึ่งมีผู้แทนสถานประกอบกิจการเข้าร่วม
งานดังกล่าว จำ�นวนทัง้ สิน้ 801 แห่ง ประกอบด้วย
ผู้แทนสถานประกอบกิจการเข้ารับโล่ประกาศ
เกียรติคุณ มีจำ�นวน 453 แห่ง แบ่งเป็นออกเป็น
4 ระดับ ได้แก่ 1. ระดับแพลทินัม จำ�นวน 15 แห่ง
2. ระดับทอง จำ�นวน 63 แห่ง 3. ระดับเงิน จำ�นวน
132 แห่ง และ 4. ระดับทองแดง จำ�นวน 243 แห่ง
ด้านผูแ้ ทนสถานประกอบกิจการเข้ารับใบประกาศ
เกียรติคุณ ระดับต้น มีจำ�นวนทั้งสิ้น 348 แห่ง
		 นายแดน แดงเครื อ ผู้ จั ด การฝ่ า ยงาน
ซ่อมบำ�รุง และเป็นประธานคณะกรรมการความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมโรงงาน
บริษทั เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำ�กัด หรือ “ทีซเี อส”
เข้ารับมอบโล่เกียรติคณ
ุ ระดับแพลทินมั จากพลเอก
อภิชาต แสงรุ่งเรือง ประธานกรรมการบริหาร
สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทำ�งาน (องค์การมหาชน)
หรือ สสปท. พร้ อมกล่ าวว่ า “รู้ สึ กเป็ นเกี ยรติ
อย่างมากที่ได้รับรางวัลดังกล่าว นับเป็นปีที่ 3
แล้ว สำ�หรับรางวัลเกียรติคุณระดับสูงสุด (ระดับ
แพลทินัม) โดยองค์กรได้มุ่งเน้นการปฎิบัติงาน
ภายใต้กฎระเบียบความปลอดภัย การควบคุม
การใช้อุปกรณ์ความปลอดภัย และการอบรม
พนักงานด้านความปลอดภัยเป็นหลักสำ�คัญ ซึ่ง
มีชั่วโมงการทำ�งานที่ไม่เกิดอุบัติเหตุสะสม 7.98
ล้านชม.การทำ�งาน ทัง้ นี้ ต้องขอขอบคุณผูบ้ ริหาร
และพนักงานทีใ่ ห้ความร่วมมือเป็นอย่างดีมาโดย
ตลอดจนทำ�ให้ประสบความเร็จได้”

		 นายสุชาติ บุญแก้ว รักษาการผูจ้ ดั การฝ่าย
บริหารความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมโรงงาน
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด (มหาชน) หรือ
“ทีซีอาร์” ให้สัมภาษณ์ว่า “ในปีนี้มีผู้เข้ารับโล่
เกียรติคุณระดับเงินมากถึง 132 แห่ง เทียบจากปี
ทีผ่ า่ นมาเพิม่ ขึน้ จำ�นวน 47 แห่ง และปีนเี้ ป็นปีที่ 2
ต่อเนื่องของทีซีอาร์สำ�หรับการเข้ารับโล่ประกาศ
เกียรติคุณ ‘ระดับเงิน’ เนื่องจากผลการดำ�เนิน
งานผ่านตามเกณฑ์ที่กำ�หนดอย่างครบถ้วน โดย
มีชวั่ โมงการทำ�งานสะสมต่อเนือ่ งจำ�นวนมากกว่า
3,000,000 ชั่วโมง และบริษัทยังดำ�เนินงานตาม
เป้าหมายในการลดอุบตั เิ หตุให้เป็นศูนย์อย่างต่อ
เนื่อง และเน้นยํ้าพนักงานใส่ใจถึงความสำ�คัญ
ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่ถูกต้อง
ตามหลักปฏิบัติในการทำ�งานต่อไป”
		 นายสมคิด ฉิมคล้าย ผูจ้ ดั การทัว่ ไป สำ�นัก
ความปลอดภัยและสิง่ แวดล้อม โรงงานเอสเอสไอ
บางสะพาน กล่าวว่า “รูส้ กึ ยินดีเป็นอย่างยิง่ ทีบ่ ริษทั
ได้รับรางวัล Zero Accident Campaign 2019 ระดับ
ทองแดง ถือเป็นผลสำ�เร็จด้านการดำ�เนินงานความ
ปลอดภัยขององค์กร และแสดงให้เห็นว่าแนวทาง
ทีเ่ ดินอยูม่ าถูกทางทำ�ให้มชี ว่ั โมงสะสมการทำ�งาน
ปลอดภัยได้ถึง 1,998,183 ชั่วโมงงาน โดยบริษัท
ได้มุ่งมั่นในการลดอุบัติเหตุจากการทำ�งานให้
เป็นศูนย์อย่างเต็มที่ โดยพัฒนาระบบการจัดการ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
ตั้งแต่การปฏิบัติ ติดตาม ประเมินและทบทวน
ผลการดำ�เนินงาน เพื่อให้มีความปลอดภัยใน
การทำ�งานสูงสุด พร้อมทั้งจัดสถานที่ทำ�งานที่
ปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำ�งานทีด่ ตี อ่
สุขภาวะอย่างเหมาะสม เพือ่ ป้องกันการบาดเจ็บ
และการเจ็บป่วยจากการทำ�งาน ตลอดจนปฏิบตั ิ
ตามข้อกำ�หนดของพันธสัญญา กฎหมายและข้อ
กำ�หนดที่ได้ลงนามผูกพัน และเป็นสมาชิกอย่าง

ต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีการจัดรณรงค์ให้ความรู้
เรื่องความปลอดภัยทั่วทั้งองค์กรอย่าง ต่อเนื่อง
และนำ�หลัก BBS มาใช้งานอย่างเข้มข้นในการลด
สถิติอุบัติเหตุจนประสบผลสำ�เร็จ
		 ทั้งนี้ อยากจะฝากถึงพนักงานทุกท่านว่า
ความไม่ ป ระมาท เป็ น หั ว ใจสำ � คั ญ ของความ
ปลอดภัย และขอให้ทุกท่านปฏิบัติตามกฎความ
ปลอดภัยของโรงงาน และสวมใส่อปุ กรณ์ปอ้ งกัน
อันตรายส่วนบุคคลทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน
		 การประกาศเกียรติคุณโดยวิธีการสะสม
ชั่วโมงการทํางาน โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ (1)
ใบประกาศเกียรติคุณระดับต้น หมายถึง สถาน
ประกอบกิจการที่ขอรับรองประกาศเกียรติคุณ
ที่มีชั่วโมงการทํางานสะสมน้อยกว่า 1,000,000
ชั่วโมง และมีระยะเวลาสะสมชั่วโมงการทํางาน
ต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 12 เดือน (2) โล่ประกาศ
เกียรติคณ
ุ ระดับทองแดง หมายถึง สถานประกอบ
กิจการที่ขอรับรองประกาศเกียรติคุณที่มีชั่วโมง
การทํางานสะสมระหว่าง 1,000,000 - 2,999,999
ชั่วโมง และมีระยะเวลาสะสมชั่วโมงการทํางาน
ต่ อ เนื่ อ งไม่ น้ อ ยกว่ า 9 เดื อ น (3) โล่ ป ระกาศ
เกียรติคุณระดับเงิน หมายถึง สถานประกอบ
กิจการที่ขอรับรองประกาศเกียรติคุณที่มีชั่วโมง
การทํางานสะสมระหว่าง 3,000,000 - 9, 999,999
ชั่วโมง และมีระยะเวลาสะสมชั่วโมงการทํางาน
ต่ อ เนื่ อ งไม่ น้ อ ยกว่ า 9 เดื อ น (4) โล่ ป ระกาศ
เกียรติคุณระดับทอง หมายถึง สถานประกอบ
กิจการที่ขอรับรองประกาศเกียรติคุณที่มีชั่วโมง
การทํางานสะสมตั้งแต่ 10, 000,000 ชั่วโมง ขึ้นไป
และมีระยะเวลาสะสมชั่วโมงการทํางานต่อเนื่อง
ไม่น้อยกว่า 9 เดือน (5) โล่ประกาศเกียรติคุณ
ระดับแพลทินมั หมายถึง สถานประกอบกิจการที่
ขอรับรองประกาศเกียรติคุณที่ได้รับการประกาศ
เกียรติคุณในระดับทองติดต่อกัน 5 ปี
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กลุ่มเหล็ก
สหวิรยิ า ร่วมกับ
อบต.แม่รำ�พึง
จัดกิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติ วัน
เฉลิมพระชนมพรรษาในหลวง
รัชกาลที่ 10

กลุ่ ม เหล็ ก สหวิ ริ ย า
ร่ ว ม กั บ อ ง ค์ ก า ร
บริ ห ารส่ ว นตำ � บล
แม่ร�ำ พึง จัดโครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ รักในหลวง รักษ์บางสะพาน ประจำ�ปี 2562 เนือ่ งใน
โอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา เชิญชวนชาวบางสะพาน ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด “ปลูกป่า รักษาธรรมชาติ” ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การปลูกพันธุ์ไม้
จำ�นวน 67 ต้น ปล่อยพันธุ์สัตว์นํ้า 670,000 ตัว และกิจกรรมเก็บขยะบริเวณชายหาดบ้านดอนสำ�ราญ
ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร พร้อมคัดแยกขยะโดยมีผ้เู ข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คน ณ ชายหาด
บ้านดอนสำ�ราญ หมู่ที่ 1 ต.แม่รำ�พึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
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X กลุ่มเหล็กสหวิริยาใส่ใจความปลอดภัยในชีวิตชุมชน สนับสนุนโครงการ
รณรงค์ขบั ขีป่ ลอดภัย สถานีต�ำ รวจภูธรบางสะพาน กลุม่ เหล็กสหวิรยิ า ร่วมรณรงค์

ขับขีป่ ลอดภัย สนับสนุนหมวกนิรภัย เพือ่ ใช้ในกิจกรรมจับแจกแลกหมวกนิรภัยใหม่ ภายใต้ โครงการ
รณรงค์ขบั ขีป่ ลอดภัย เขตควบคุมวินยั จราจร ร้อยเปอร์เซ็นต์ ซึง่ จัดโดยสถานีต�ำ รวจภูธรบางสะพาน โดย
มี พ.ต.อ.ธนากร รอดเรือง ผูก้ �ำ กับสถานีต�ำ รวจภูธรบางสะพานเป็นผูร้ บั มอบ เพือ่ สร้างความตระหนักถึง
ผลกระทบและความสำ�คัญทีจ่ ะต้องสวมใส่หมวกนิรภัยทุกครัง้ ทีใ่ ช้รถจักรยานยนต์ ปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
การใช้รถใช้ถนนทีป่ ลอดภัย ลดจำ�นวนและความรุนแรงของอุบตั เิ หตุทเ่ี กิดขึน้ จากรถจักรยานยนต์
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ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ : 3

ประจำ�วันที่ 1 สิงหาคม 2562
มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันสำ�นักงานสาธารณสุข
อำ�เภอได้เล็งเห็นถึงความสำ�คัญด้านการพูดในทีช่ มุ ชน
และการนำ�เสนอผลงานเพิม่ มากขึน้ สำ�หรับเจ้าหน้าที่
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำ�หมูบ่ า้ น และเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขประจำ�โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล
ซึ่ ง เป็ น บุ ค ลากรสำ � คั ญ ของชุ ม ชน โดยได้ รั บ การ
สนับสนุนจากกลุ่มเหล็กสหวิริยา จัดเวทีฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ หลักสูตร “การพูดเพื่อนำ�เสนอผลงาน”
เพือ่ ฝึกพัฒนาทักษะและวิธกี ารปฏิบตั ไิ ด้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม พร้อมช่วยส่งเสริมศักยภาพด้านการพูด
ของตนเองให้ดีมากขึ้น และสามารถนำ�ไปประยุกต์
ใช้ในการทำ�งานภายในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี
		นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ ผูจ้ ดั การทัว่ ไป

ได้มีการจัดการฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าวขึ้น เพื่อ
เป็นการยกระดับ และพัฒนาความสามารถให้กับคน
ทำ�งานในพื้นที่ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
		นางสาวปัทมา สนธิทรัพย์ วิทยากรเชีย่ วชาญ
ด้านการพูด ให้สัมภาษณ์ว่า “เป็นเกียรติและภูมิใจ
ที่กลุ่มเหล็กสหวิริยามีโครงการดีๆ ที่ตอบสนองด้าน
สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยการจัดทำ�โครงการพัฒนา
ศักยภาพของคนในชุมชนเพื่อจะทำ�งานร่วมกันถือว่า
เป็นทางในการพัฒนาที่จะนำ�ไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
อย่างทีก่ ลุม่ เหล็กสวหิรยิ าคิดและหวังไว้ได้ ตลอดเวลา
ที่ได้มาร่วมกันถือว่าทีมงานได้เลือกคัดสรรคนที่มี
คุณภาพ คนทีม่ คี วามเสียสละ และสิง่ ทีเ่ ราจะดำ�เนินการ
ต่อคือเรือ่ งของการร่วมมือการทำ�กิจกรรมต่อไปอย่าง

สำ�นักการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสื่อสารกลุ่ม บริษัท
สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) ‘เอสเอสไอ’
กล่าวว่า สำ�หรับการฝึกอบรมในครั้งนี้ ถือว่าเป็นอีก
กิจกรรมหนึง่ ทีแ่ สดงให้เห็นถึงความตัง้ ใจจริงของกลุม่
เหล็กสหวิรยิ าทีไ่ ด้เข้ามามีสว่ นร่วมในการพัฒนาศักยภาพ
ให้กบั เจ้าหน้าทีอ่ าสาสมัครสาธารณสุขประจำ�หมูบ่ า้ น
เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขประจำ�โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบางสะพาน ซึ่งถือได้ว่า
เป็นบุคลากรที่สำ�คัญทางด้านสาธารณสุขของชุมชน
ซึง่ ตลอดระยะเวลาการดำ�เนินงานด้านการพัฒนาชุมชน
แบบมีสว่ นร่วมมาอย่างต่อเนือ่ งนัน้ กลุม่ เหล็กสหวิรยิ า
ได้ รั บ ความร่ ว มมื อ จากสมาชิ ก อสม. เจ้ า หน้ า ที่
สาธารณสุขประจำ�โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล
และโรงพยาบาลบางสะพาน ด้วยดีมาโดยตลอด และ
ได้เห็นถึงบทบาทการเป็นผู้สื่อสาร นำ�ความรู้ที่ได้รับ
จากหน่วยงานราชการมาถ่ายทอดให้กับคนในชุมชน
ได้รับทราบ และเข้าใจ เพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหา
ทางด้านสาธารณสุขที่อาจเกิดขึ้นกับคนในชุมชนได้
ดังนั้น กลุ่มเหล็กสหวิริยาจึงเห็นถึงความสำ�คัญของ
การพูดในที่ชุมชน และการนำ�เสนอข้อมูล ซึ่งเป็น
ปัจจัยด้านการสื่อสารที่สำ�คัญต่อการดำ�เนินงาน จึง

ต่อเนื่อง การขยายผล ซึ่งเชื่อว่ากลุ่มเหล็กสหวิริยามี
การขยายผลอยู่แล้วในเรื่องพวกนี้ โดยทุกรุ่นที่มาเข้า
ฝึกอบรมไม่อยากจะเชื่อว่าทุกคนยังไม่เคยผ่านเวที
การพูดมาก่อน เนือ่ งจากแต่ละหลักสูตรเป็นหลักสูตร
ค่อยข้างระยะยาว เวลาเพียงสองวันครึง่ สามารถพัฒนา
การได้เด่นชัดมาก อันนี้เป็นความรู้สึกที่แปลกใจใน
การทำ�งาน นั่นหมายถึงว่ากลุ่มเหล็กสหวิริยามีความ
สัมพันธ์ทดี่ ตี อ่ การทำ�งานในชุมชนพอสมควร คงไม่ใช่
เพียงปีหรือสองปี แต่ผลทีป่ รากฏชัดคือความสัมพันธ์
อั น นี้ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง การทำ � งานด้ า นการประสาน
ระหว่างเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ หน่วยงาน และเอกชนเป็นไป
ได้ด้วย ประโยชน์ที่จะอยู่ร่วมกันเป็นความประทับใจ
ที่มีต่อโครงการและร่วมกันสนับสนุนต่อไป”
		 ผู้สื่อข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” รายงาน
ต่ อ ว่ า ภายหลั ง การฝึ ก ทั ก ษะการพู ด ตามทฤษฎี
ทั้ ง หมด ผู้ เ ข้ า ร่ ว มอบรมได้ รั บ มอบใบประกาศ
เกียรติคุณผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
“การพูดเพื่อนำ�เสนอผลงาน” โดยได้รับเกียรติจาก
นายสุดใจ ชูจนั ทร์ นักวิชาการสาธารณสุขชำ�นาญการ
สำ�นักงานสาธารณสุขอำ�เภอบางสะพาน เป็นผู้มอบ
เพือ่ เป็นขวัญกำ�ลังใจให้กบั เจ้าหน้าทีใ่ นการปฏิบตั งิ าน

ศักยภาพที่จะได้งาน นอกเหนือจากนี้ กำ�ลังพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ รถโบกีบ้ รรทุกตูส้ นิ ค้า (รถ บทต.) เพือ่ สนอง
ตอบนโยบายของภาครัฐและ รฟท. ทีส่ นับสนุนให้เกิด
ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดี ที่เราสามารถคว้างานของ อุตสาหกรรมในประเทศ โดย WCE เรากำ�ลังผลิต
รฟท.ได้อย่างต่อเนื่อง หลังจากปีที่แล้ว (ปี 2561) รถ บทต.ต้นแบบ 2 คัน คาดว่าจะแล้วเสร็จเร็วๆ นี้
ที่สามารถคว้างานรับผลิตและประกอบโครงสร้าง
สะพานรถไฟเหล็ก โครงการรถไฟทางคูป่ ระจวบคีรขี นั ธ์
-ชุมพร (สัญญาที่ 1) ช่วงประจวบฯ-บางสะพานน้อย
จํานวนทั้งหมด 8 สะพานได้
		 จากประสบการณ์และผลงานที่ผ่านมาที่ได้
ดำ�เนินงานให้กบั รฟท. ทำ�ให้รฟท. มีความประทับใจ
เชื่อมั่นในคุณภาพผลงาน การส่งมอบที่ตรงเวลา
ความชำ�นาญงานวิศวกรรม พร้อมกับมีอปุ กรณ์และ
เครื่องมือพร้อมสำ�หรับงาน
		กรรมการผู้จัดการ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปีนี้
นอกเหนือจากงานซ่อมเพลาล้อ ก็ยงั จะมีอกี หลายๆ 		 ด้านนายขจร ศิวรังสรรค์ ผูเ้ ชีย่ วชาญพิเศษ
งานของ รฟท. ที่อยู่ระหว่างดำ�เนินการด้านเอกสาร อาวุโส บริษัท เวสท์โคสท์เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด (WCE)
กำ�หนดขอบเขตและรายละเอียดของภารกิจ (TOR) ให้รายละเอียดงานซ่อมล้อพร้อมเพลาของรถจักร
และงานเปิ ด ประมู ล ที่ WCE มี ค วามพร้ อ มและ ดีเซลไฟฟ้า ว่า “ตามที่บริษัทได้รับว่าจ้างงานซ่อม

ล้อพร้อมเพลาของรถจักรดีเซลไฟฟ้า รุน่ ASRTHOM
จำ�นวน 60 เซต มูลค่างาน 2.9 ล้านบาท นั้น บริษัท
ได้เตรียมแผนการซ่อมไว้เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งการ
ซ่อมออกเป็นทั้งหมด 5 งวด งวดละ 12 เซต ซึ่งงวด
แรกจะใช้เวลาดำ�เนินงานทั้งหมด 45 วัน และงวด

ยกระดับสาธารณสุข ต่อจากหน้า 1
จัดเวทีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพูด
เพื่ อ นำ � เสนอผลงาน” ให้ กั บ สมาชิ ก อาสาสมั ค ร
สาธารณสุขประจำ�หมู่บ้าน (อสม.) และเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขประจำ�โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล
อำ�เภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีผู้ให้
ความสนใจฝึกพัฒนาศักยภาพของตนเองทางด้าน
การพูดเพื่อนำ�เสนอผลงานเข้าร่วมฝึกอบรม จำ�นวน
ทัง้ สิน้ 47 คน ณ เรือนธารารีสอร์ท อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
		 กิ จ กรรมดั ง กล่ า วเป็ น กิ จ กรรมต่ อ เนื่ อ งของ
โครงการ “สภาผู้นำ�ชุมชน” โดยกิจกรรมครั้งนี้เน้น
พัฒนาศักยภาพ ยกระดับทักษะด้านการพูดเพื่อนำ�
เสนอผลงาน เนื่องด้วยสมาชิก อสม. และเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข ถือเป็นบุคลากรที่สำ�คัญของชุมชน ที่
จะเป็นผู้ขับเคลื่อนงานด้านสาธารณสุขในชุมชนให้
มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตไปในทิศทางที่เหมาะสม
ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวสามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้ในการ
ทำ�งานของตนเองได้เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการ
พูดนำ�เสนอผลงานและการพูดในที่ชุมชน ถือเป็น
คุณสมบัติที่สำ�คัญอีกประการหนึ่งของสมาชิก อสม.
และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ที่ควรพึงมี
		 ทั้ ง นี้ ได้ รั บ เกี ย รติ
จากนายสุ ด ใจ ชู จั น ทร์
นั ก วิ ช าการสาธารณสุ ข
ชำ � นาญการ ให้ เ กี ย รติ
เป็ น ประธานเปิ ด งาน
นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดม
รัตน์ ผู้บริหารเอสเอสไอ
กล่าวให้การต้อนรับ และ
อาจารย์ปทั มา สนธิทรัพย์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพูดและการนำ�เสนอผลงาน เป็น
วิทยากรบรรยายความรูแ้ ละช่วยฝึกทักษะ รวมถึงหลัก
การปฏิบัติที่เป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม
		 โดยกิ จ กรรมได้ มี ก ารจั ด อบรมขึ้ น เป็ น เวลา
สองวันสามคืน ประกอบไปด้วย การให้ความรู้ด้าน
เทคนิ ค การพู ด และฝึ ก ปฎิ บั ติ พู ด รายบุ ค คล โดย
จำ � ลองสถานการณ์ ก ารพู ด ในที่ ส าธารณะ ซึ่ ง มี
คณะกรรมการคอยช่วยให้คำ�แนะนำ�และบอกวิธีการ
ปรับปรุงแก้ไข เพื่อสร้างความมั่นใจด้านการพูดและ
สื่อสารได้อย่างถูกต้อง
		 นอกจากนี้ กิจกรรมวันทีส่ องและสาม ได้เรียนรู้
ทฤษฎี 3 หลัก คือ 1.ทฤษฎีการพูด 2.ทฤษฎีการใช้
ข้อมูล และ 3.ทฤษฎีการใช้เครื่องมือเพื่อการนำ�เสนอ
พร้อมแบ่งกลุม่ ย่อยในการจำ�ลองสถานการณ์การพูด
ในทีส่ าธารณะตามหัวข้อทีก่ ำ�หนด โดยสมาชิกทุกคน
ในกลุม่ มีบทบาทหน้าทีร่ บั ผิดชอบต่างกัน เพือ่ เป็นการ
ฝึกทักษะการพูดตามทฤษฎีที่ได้เรียนรู้มาทั้งหมด
		นายสุดใจ ชูจันทร์ นักวิชาการสาธารณสุข
ชำ�นาญการ สำ�นักงานสาธารณสุขอำ�เภอบางสะพาน
ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน พร้อมกล่าวว่า กลุ่ม
เหล็กสหวิรยิ าร่วมดำ�เนินงานด้านสาธารณสุขในพืน้ ที่
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ต่อๆ ไป งวดละ 30 วัน พร้อมกับทยอยส่งงานเป็น
ระยะ และมีการประกันคุณภาพงานซ่อมอีกด้วย
ซึง่ ระยะเวลาเวลาการดำ�เนินการภายใต้สญ
ั ญา 1 ปี
เชื่อว่าสามารถดำ�เนินการได้เสร็จเร็วกว่ากำ�หนด

		นายนครินทร์ แสงเทียนทอง นักวิชาการ
สาธารณสุขชำ�นาญการ ประจำ�รพ.สต.บ้านหนองตาจ่า
ให้สัมภาษณ์ว่า “การจัดอบรมเรื่องการพูดเพื่อนำ�
เสนอผมถื อ ว่ า เป็ น ประโยชน์ ม ากทั้ ง กั บ เจ้ า หน้ า ที่
รพ.สต. และกับอสม. ซึ่งเป็นการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรที่ทำ�งานในพื้นที่ที่มีความจำ�เป็นต้องใช้ใน
เรื่องของการนำ�เสนอข้อมูลต่างๆ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งเจ้าหน้าที่อสม. ที่ต้องมีการสื่อสารทั้งกับชาวบ้าน
ที่ลงไปทำ�งาน และการนำ�เสนองานอสม.ดีเด่นทุกปี
บางคนทำ�งานได้ดีแต่ขาดการนำ�เสนอที่ดี ครั้งนี้เมื่อ
มีโอกาสได้รับการพัฒนาทักษะควรเรียนรู้และเก็บ
รายละเอียดให้ได้มากที่สุด เพื่อที่จะสามารถนำ�กลับ
ไปใช้ สำ�หรับผมนับเป็นรางวัลให้กับตนเองกับพื้นที่
อำ�เภอที่เรารับผิดชอบด้วยครับ”
		นายธนศักดิ์ ผิวสีนวล นักวิชาการสาธารณสุข
ชำ � นาญการ ประจำ � รพ.สต. บ้ า นวั ง นํ้ า เขี ย ว ให้
สัมภาษณ์ว่า “ในการอบรมครั้งนี้สามารถนำ�เทคนิค
กระบวนการ และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า รวมถึง
หลักทฤษฎีที่ได้เรียนรู้ นำ�ไปใช้ในการนำ�เสนอข้อมูล
ได้ ทำ�ให้มีชัยชนะดั่งที่เราตั้งไว้ และจะนำ�ข้อมูลที่ได้
นี้ไปเผยแพร่ต่อกลุ่มอสม.ที่ไม่ได้มาในวันนี้ โครงการ
นีเ้ ป็นโครงการทีด่ ี และอยากให้มกี ารจัดอย่างต่อเนือ่ ง
อาจจะจัดในรูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูล หรือการเก็บ
ข้ อ มู ล เชิ ง ระบบเพื่ อ เป็ น การ
ต่อยอดกิจกรรมต่อไป”
นางยุพนิ บุญประคอง
ประธาน อสม. เทศบาลตำ�บล
กำ � เนิ ด นพคุ ณ เขตพื้ น ที่
โรงพยาบาลบางสะพาน
ให้ สั ม ภาษณ์ ว่ า “ในฐานะ
ประธานอสม. ถื อ ว่ า การฝึ ก
อบรมครัง้ นีม้ ปี ระโยชน์แก่กลุม่
อสม.อย่างมาก เพราะบางท่านทำ�งานด้านการพูด
ข้อมูลมาตลอดในพื้นที่แต่ไม่เคยได้รับการฝึกอบรบ
เนื่องจากขั้นตอนในการนำ�เสนอหรือการพูดต่อหน้า
ชุมชนนั้นเป็นเรื่องสำ�คัญ รวมถึงการจัดลำ�ดับความ
สำ�คัญก่อน-หลังของข้อมูลยิ่งเป็นเรื่องสำ�คัญ เพื่อให้
ข้อมูลที่ใช้สื่อสารนั้นมีความเข้าใจง่ายและไม่สับสน
สำ�หรับโครงการนี้ได้เรียนรู้ทฤษฎีการพูดที่ถูกต้อง
เหมาะสม สามารถนำ�ไปปรับใช้ในการทำ�งาน ไม่ว่า
จะในกลุ่มอสม. กลุ่มหมู่บ้านที่เราต้องลงพื้นที่ให้
ข้อมูลค่ะ”
		นางสาวสุวิชญา โพธิ์คากร เจ้าหน้าที่ อสม.
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล บ้านถํ้าคีรีวงศ์ ให้
สัมภาษณ์ว่า “เป็นครั้งแรกที่ได้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติ
แบบนี้ กิจกรรมนี้ทุกคนได้มีส่วนร่วมทุกช่วงเวลาของ
การเรียนรูแ้ ละต้องลงมือปฏิบตั จิ ริงทุกคน ซึง่ ทำ�ให้คน
ที่ไม่กล้าแสดงออกสามารถก้าวผ่านกรอบความกลัว
นี้ไปได้ และจะนำ�ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาการฝึกพูดกับ
อสม. รวมถึงคนในหมูบ่ า้ นทีต่ นเองมีความรับผิดชอบ
กิจกรรมแบบนี้ต้องมีการจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อ
ทบทวนและฝึกกระบวนการใหม่ๆ ต่อไป”

ระยะเวลาที่ตั้งไว้
		 ทั้งนี้ หากท่านใดสนใจงานบริการวิศวกรรม
ของบริษัท เวสท์โคสท์เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด สามารถ
โทรศัพท์ปรึกษาหรือติดต่อได้โดยตรงที่ สำ�นักงาน
ใหญ่กรุงเทพฯ 02-234-9889 หรือ โรงงาน WCE ที่
อำ�เภอบางสะพาน 03-290-6112-119 ตลอดเวลา
ทำ�การ WCE มีความพร้อมในการให้บริการด้าน
วิศวกรรม สำ�หรับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ได้แก่
งานเครื่องกล ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และงานบริการ
แรงงานในอุ ต สาหกรรม ที่ ต้ อ งใช้ ค วามรู้ ค วาม
ชำ�นาญเฉพาะทาง โดยเฉพาะ การผลิต การซ่อม
บำ�รุงเครื่องจักร และ การซ่อมบำ�รุงอุปกรณ์ต่างๆ
ซึง่ มีความหลากหลายทางเทคโนโลยี โดยเน้นความ
ต้องการของลูกค้า คุณภาพของงาน บริการที่ฉับไว
ส่งมอบตรงต่อเวลา การจัดการงานอย่างเป็นระบบ
คำ � นึ ง ถึ ง ความปลอดภั ย และรั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ ม
นอกจากนี้ ยั ง กำ � หนดราคาขาย และบริ ก ารที่
ยุติธรรม สามารถแข่งขันได้เพื่อบรรลุเป้าหมาย”
ดังสโลแกน “We Engineer Your Success”
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“กองทุ น สหวิ ริ ย าร ว มพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา
บางสะพาน” รุน ที่ 8 มูลคารวม 1.2 ลานบาท เผยแกน
พัฒนาปนเี้ นนรวมพัฒนาเครือขายยกระดับคุณภาพ
ดวยกัน ทุกโรงเรียนมุงมั่นดําเนินงานตามแผนที่ได
สรางสรรคและนําเสนอไวตอคณะกรรมการกองทุน
สหวิริยาฯ อยางเต็มที่เชื่อ 3 ป เห็นผลชัด
ตามทีก่ ลุม เหล็กสหวิรยิ า ไดจดั โครงการกองทุน
สหวิริยารวมพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางสะพาน
ประจําป 2562 รุนที่ 8 เพื่อเปดรับสมัครสถานศึกษา
อําเภอบางสะพาน 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 มีวตั ถุประสงคเพือ่ รวมพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาในพื้นที่อําเภอบางสะพานในรูปแบบกองทุน
การศึกษาตอเนื่อง ระยะ 3 ป พัฒนาองครวม 3 มิติ
ของการศึกษา คือ การพัฒนาสถานศึกษา พัฒนาครู
และพัฒนานักเรียน โดยในป 2562 นี้ โครงการกองทุน
สหวิริยารวมพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางสะพาน
ดํ า เนิ น การมาถึ ง รุ น ที่ 8 แล ว ซึ่ ง นั บ เป น อี ก หนึ่ ง
โครงการที่ เ กิ ด จากความตั้ ง ใจจริ ง ของกลุ ม เหล็ ก
สหวิริยา ที่จะรวมสงเสริมและสนับสนุนสถานศึกษา
ในพื้นที่อําเภอบางสะพาน โดยไดรับความรวมมือ
และสนับสนุนบุคลากรอยางดีจากหนวยงานภาคการ
ศึกษาจากสวนกลาง ไดแก สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสวนทองถิ่น ไดแก
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ เขต 1 (สพป.ปข.1)
“ในปนี้ มีโรงเรียนในทองถิ่นบางสะพาน สนใจ
สงแผนงานเขารวมชิงกองทุนฯ ทั้งหมด 9 โรงเรียน
ซึ่งผมตองขอขอบคุณทุกโรงเรียนที่ไดเล็งเห็นความ
สําคัญดานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพือ่ อนาคต
ของลู ก หลานเรา ผมต อ งขอแสดงความยิ น ดี กั บ
โรงเรียนที่ไดรับกองทุนฯในปนี้ดวย ไดแก โรงเรียน
บานวังยาว โรงเรียนบานดอนสงา โรงเรียนบานหวย
แกว และโรงเรียนบางสะพาน ขอใหทําอยางเต็มที่
เพื่อสรางผลลัพธที่ดีที่สุดตามแผนงานที่วางไว”
“สวนโรงเรียนที่ไมไดกองทุนฯในปนี้ ผมอยาก

จะบอกวาอยาเพิง่ ทอ สามารถปรับแผนงานทีไ่ ดเขียน
ไวใหสอดคลองกับงบประมาณของโรงเรียนแลวคอยๆ
กาวไปตามลําดับ เชื่อวาสามารถประสบความสําเร็จ
ไดตามเปาหมายไดเชนเดียวกันครับ”
นางศกุนตลา สุขสมัย คณะกรรมการโครง
การฯ ผูแทนจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน (สพฐ.) กลาววา “สําหรับปนมี้ โี รงเรียนทีไ่ ด
รับกองทุนสหวิรยิ ามีทงั้ หมด 4 โรงเรียน ไดแก โรงเรียน
บางสะพาน โรงเรียนบานวังยาว โรงเรียนบานหวย
แกว และโรงเรียนบานดอนสงา โดยแตละโรงเรียน
มีแผนงานที่ชูจุดเดน ชวยยกระดับดานการศึกษาที่
แตกตางกันไป โดยโรงเรียนบางสะพาน มุงเนนดาน
การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนใหเปนโรงเรียนคุณภาพ
ตัวอยาง และนําขยายผลสูการยกระดับคุณภาพให

สนับสนุนเพื่อยกระดับคุณภาพ โดยใชกระบวนการ
จัดการเรียนรูแบบ Project based ซึ่งเปนวิธีการที่
นักเรียนจะสามารถคนควาหาความรูโดยผานการทํา
โครงงาน การลงมือปฏิบัติ นําความรูจากการเรียนใน
กลุมสาระตางๆ มาใช และสรุปเปนองคความรู โดยมี
ครูเปนพี่เลี้ยงใหคําปรึกษาแนะนํา
สําหรับโรงเรียนทีย่ งั ไมไดรบั การพิจารณา ขอเปน
กําลังใจและมุง พัฒนาตอไป ขอใหนาํ เกณฑการพิจารณา
ทีค่ ณะกรรมการไดกาํ หนดไวมาพิจารณา โดยรวมกัน
พิ จ ารณาถึ ง ป ญ หาและแนวทางการดํ า เนิ น งานที่
แทจริงของโรงเรียนคะ”
นางสาวนันทรัตน เกื้อหนุน ผูอํานวยการ
โรงเรียนบานวังยาว ใหสมั ภาษณวา “สําหรับโครงการ
กองทุ น สหวิ ริ ย ารุ น นี้ นั บ เป น รุ น ที่ 8 แล ว ถื อ เป น

โรงเรียนในกลุมตําบลกําเนิดนพคุณ 7 โรงเรียน ใน
รูปแบบการทํางานแบบเครือขาย
สวนโรงเรียนบานวังยาว มุง เนนการคิดนวัตกรรม
สื่อการสอน วิธีการ หรือรูปแบบที่จะชวยใหนักเรียน
อานออก และเขียนได เพือ่ ชวยแกไขปญหาผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาใหแกโรงเรียนและนักเรียน โรงเรียน
บานดอนสงา ไดจับคูกับโรงเรียนบานหวยแกว เนน
ดานการยกระดับคุณภาพการศึกษา เปนการทํางาน
แบบรวมมือกัน โดยการวิเคราะหจุดออน จุดแข็งของ
แตละโรงเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนและเติมเต็มในสวนที่
อีกโรงเรียนขาดไป การดําเนินการแบบนี้จึงนาสนใจ
และถาทําสําเร็จก็จะเปนรูปแบบการทํางานที่เปน
ตัวอยางใหกับโรงเรียนขนาดเล็ก ที่ขาดทรัพยากรใน
ดานตางๆ ตอไป
และสุดทายคือโรงเรียนบานหวยแกว ขอรับการ

โครงการที่ดี โดยมีเปาหมายในระยะ 3 ป เด็กนักเรียน
ชั้นประถม 1 - 6 ตองอานออกเขียนไดจํานวน 100
เปอรเซ็นต ทัง้ นีโ้ รงเรียนจะนําการสนับสนุนทีไ่ ดรบั ไป
พัฒนาในเรื่องของผลสัมฤทธิ์การเรียนดานการอาน
และการเขียนของนักเรียนในโรงเรียน เพื่อตอยอดไป
จนถึงการแขงระดับชาติตอไปคะ”
นางวิมลพรรณ รักทอง ผูอ าํ นวยการโรงเรียน
บานดอนสงา ใหสมั ภาษณวา “ตนเองเพิง่ ไดเริม่ เขียน
โครงการเขากองทุนสหวิริยาเปนครั้งแรก เนื่องจาก
เพิ่ ง ได เ ข า รั บ ตํ า แหน ง ผอ.โรงเรี ย นใหม แ ละดี ใ จที่
โครงการผานการคัดเลือกจากคณะกรรมการไดรับ
ทุนการศึกษา เพือ่ นําไปพัฒนาการศึกษา โดยวางแผน
เรือ่ งของผลสัมฤทธิก์ ารเรียน และพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอนของคุณครู และอีกสวนจะนําไป
พัฒนาทางศักยภาพทางดนตรีจนบูรณาการไปถึงการ

“งานสรางคน เหล็กสรางชาติ”

ประจําเดือน ส.ค. 62

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) (SSI)
• วิศวกร จํานวน 2 อัตรา (ประจําโรงงาน)

วิศวกร R&D วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมการผลิต / เครื่องกล / อุตสาหการ (1 อัตรา)
วิศวกรพลังงาน วุฒปิ ริญญาตรี สาขาวิศวกรรมพลังงาน / ไฟฟา (ประสบการณ 2 ป) (1 อัตรา)

สรางอาชีพใหกับนักเรียน ซึ่งภายหลังจบโครงการ
คาดหวังวานักเรียนจะมีผลสัมฤทธิ์การเรียนเพิ่มมาก
ขึ้น นักเรียนที่ตองสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่เปนระดับชาติ
นักเรียนจะมีผลการเรียนที่ดีขึ้น รวมถึงครูอาจารยจะ
มีกระบวนการสอนที่มีประสิทธิเพิ่มขึ้นดวย โดยจะมี
การผลิตสื่อการเรียนการสอนเพื่อใชในการเรียนเพิ่ม
มากขึน้ คะ”
นายกลยุทธ ยกยอง ผูอํานวยการโรงเรียน
บานหวยแกว ใหสัมภาษณวา “โรงเรียนมีทิศทาง
กําหนดที่แนนอนในการพัฒนาสถานศึกษา เพื่อให
เยาวชนในชุมชนมีความพรอมทางดานการเรียน และ
พรอมจะออกสูสังคมภายนอก ซึ่งโครงการกองทุน
สหวิริยานี้นับเปนโครงการที่ดีตอโรงเรียน นักเรียน
และชุมชนเปนอยางยิ่ง เนื่องจากนักเรียนจะไดรับ
ประโยชนในการสนับสนุนโครงการนี้ดานการเรียนรู
และสามารถนําไปพัฒนาทางดานวิชาการ รวมถึงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ซึ่ง
โรงเรี ย นคาดหวั ง ว า จะส ง ผลดี ใ นเรื่ อ งของการจั ด
เรียนการสอน และรูปแบบสือ่ เทคโนโลยีทเี่ ราจะไดรบั
สานตอในโครงการนี้ เพราะนวัตกรรมนาจะเกิดขึน้ ใน
โครงการนี้ปนอยางดี โดยไดวางแผนในระยะ 3 ป จะ
เริม่ สรางความมัน่ ใจใหกบั ครูผสู อน ในการทําโครงการ
พีบแี อลตัวนี้ คือการจัดการเรียนการสอนโดยมีโครงงาน
เปนฐาน โดยครูผูสอนทุกทานจะนํารูปแบบนี้ไปใช
สวนในระยะปที่สองจะเนนไปที่ตัวของผูเรียน ใหเด็ก
สามารถคิดเปนแกปญหาเปนจากโครงงานเปนฐาน
ไดเปนอยางดี และสําหรับปทสี่ ามเขาสูก าร บูรณาการ
ในทุกชั้นเรียนและใหรายวิชาอื่นๆ เพิ่มมากขึ้นครับ”
นายเสรี สุ ข กั น ตะ ผู อํ า นวยการโรงเรี ย น
บางสะพาน ใหสมั ภาษณวา “สําหรับโครงการกองทุน
สหวิรยิ าไดรบั การสนับสนุนเปนปที่ 2 แลว ซึง่ จะมีการ
ขยายผลไปยังโรงเรียนในเครือขายดวย โดยจะเนน
การพัฒนาในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในครั้งนี้จะเนนในรายวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร
และภาษาอังกฤษ ซึ่งเปนการตอยอดจากครั้งที่แลว
ที่ถือไดวาการพัฒนามีความเสถียรภาพคอนขางสูง
ของระดับเขต และมีเปาหมายในระยะ 3 ป ในเรื่อง
ของผลสัมฤทธิ์การสอบ O-NET ประถม 6 และสอบ
NT มัธยมศึกษาปที่ 3 โดยกําหนดเกณฑคะแนนใหมี
คาเฉลี่ยระดับประเทศและบวกเพิ่มอีก 2 เพื่อใชเปน
มาตรฐานของการวัดผลสัมฤทธิ์นักเรียนครับ”
ผมขอฝากใหผบู ริหาร คณะครูและสถานศึกษา
ที่ไดรับคัดเลือกเขารวมโครงการในครั้งนี้ไดตระหนัก
วา เมื่อไดรับโอกาสแลว จงใชโอกาสที่ไดรับนี้ใหเกิด
ประสิทธิภาพและสรางประโยชนสูงสุด

บริษัท เวสทโคสท เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (WCE)
• วิศวกร จํานวน 3 อัตรา (ประจําโรงงาน)

วิศวกรเครือ่ งกล วุฒปิ ริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครือ่ งกล / อุตสาหการ (1 อัตรา)
วิศวกรประเมินราคา วุฒปิ ริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครือ่ งกล / อุตสาหการ (1 อัตรา)
วิศวกรสิ่งแวดลอม วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม (มีประสบการณดาน Sale
engineer) (1 อัตรา)

• ผูจ ดั การฝายความปลอดภัยและสิง่ แวดลอม จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน) • พนักงานจางเหมา (Outsource) จํานวน 15 อัตรา (ประจําโรงงาน)
วุฒิปริญญาตรี สาขาความปลอดภัยอาชีวอนามัย

วุฒิ ปวส. สาขาไฟฟา เครื่องกล ชางยนต อุตสาหการ

• เจาหนาที่ความปลอดภัย จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)

บริษัท บางสะพานบารมิล จํากัด (BSBM)

• พนักงานจางเหมา (Outsource) จํานวน 5 อัตรา (ประจําโรงงาน)

• วิศวกร จํานวน 2 อัตรา (ประจําโรงงาน)

วุฒิปริญญาตรี สาขาความปลอดภัยอาชีวอนามัย / จป.วิชาชีพ

วุฒิ ปวส. สาขาชางไฟฟา เครื่องกล อุตสาหการ อิเล็กทรอนิกส หรือชางยนต

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

หมายเหตุ
1. ทุกตําแหนงผูสมัครตองมีอายุ 18 ปบริบูรณขึ้นไป
2. ผูสมัครเพศชายตองผานเกณฑทหาร หรือไดรับการยกเวน
3. ผูส มัครพนักงานประจําตองผานการคัดเลือก ไดแก การพิจารณาคะแนนผลการเรียน ประสบการณ

วิศวกรไฟฟา วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟากําลัง (1 อัตรา)
วิศวกรเครื่องกล วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล / อุตสาหการ (1 อัตรา)

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

ทํางาน (ถามี) การสอบขอเขียนและการสัมภาษณโดยคณะกรรมการ ตามหลักเกณฑทแ่ี ตละบริษทั กําหนด
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

ที่ปรึกษา : นายวิน วิริยประไพกิจ , นายนาวา จันทนสุรคน / คณะผูจัดทํา : นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน , นางสาวจันทนา วงษวานิช , นายมนินทร อินทรพรหม ,
นายณัฏตพงศ จงสุรสิทธิวัฒน , นางสาวดิสยากุล แซอึ้ง , นางพรชื่น ทัดแกว

ติชมและเสนอแนะ คณะผูจ ดั ทําหนังสือพิมพ ขาวคนเหล็ก เอสเอสไอ บมจ.สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี โทร.02 238 3063-82 บทความและภาพทัง้ หมดทีล่ งตีพมิ พเผยแพรในหนังสือพิมพ “ขาวคนเหล็ก เอสเอสไอ” เปนลิขสิทธิข์ อง บริษทั สหวิรยิ า
สตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) หามมิใหผใู ดเผยแพร หรือทําซาํ โดยไมไดรบั อนุญาต และบทความใดๆ ทีเ่ ปนการแสดงความคิดเห็น วิจารณ หรือวิเคราะห เปนเพียงความเห็นของนักเขียน ทางคณะผูจ ดั ทําขอสงวนสิทธิใ์ นการรับผิดชอบ
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