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WCE เจง!

ผลิตจานดาวเทียมใหญสุดเอเชียใต

SSIหนุนเยาวชนวิจัย
4ผลงานนิพนธเดนชิง
โครงการ“SSI4YEป3”

สงเสริมองคความรูคนรุนใหม
ดานการใชโครงสรางเหล็กให
เกิดประสิทธิภาพ และพัฒนา
นวัตกรรมในอุตสาหกรรมเหล็ก
อุตสาหกรรมกอสรางไปพรอมกัน
“เอสเอสไอ” จัดประกวดผลงาน
ปริ ญ ญานิ พ นธ เ กี่ ย วกั บ เหล็ ก
รอบคั ด เลื อ กรั บ รางวัล การนํา
เสนอผลงานในโครงการ SSI for
Young Engineers (SSI4YE2019)
โดยมีผูสนใจเขารวมจํานวน 9
ผลงาน จากหกมหาวิทยาลัย และ
มีคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
คัดเลือก 4 ทีมเขารอบชิงชนะเลิศ
ผูบ ริหารเผย ยินดีใหความรู และ
เคล็ ด ลั บ การใช เ หล็ ก ในงาน
กอสรางที่นําไปใชงานไดจริง
ผู สื่ อ ข า ว “ข า วฅนเหล็ ก
เอสเอสไอ” รายงานวา เมื่อวันที่
18 กุมภาพันธ 2563 อานตอ น.3
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WCE โชวผลงานวิศวกรรมผลิต ประกอบและติดตั้ง
จานดาวเทียม “กลองโทรทรรศนวทิ ยุแหงชาติ” ใหญ
ที่สุดในเอเชียใต ขนาดเสนผานศูนยกลาง 40 เมตร
มูลคางาน 150 ลานบาท ของสถาบันวิจยั ดาราศาสตร
แหงชาติ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม ผูบ ริหาร

เผยเป น ความภาคภู มิ ใ จของบริ ษั ท คนไทยที่ มี
มาตรฐานและความสามารถดานวิศวกรรมขั้นสูง
ทํางานวิศวกรรมในระดับภูมิภาคได
ผูสื่อขาว “ขาวฅนเหล็กเอสเอสไอ” รายงานวา
บริษทั เวสทโคสทเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด อานตอ น.2

“เหล็กสหวิรยิ า” จัดเวทีสมั มนาผูข ายประจําป
ยํา้ 4มาตรฐานคุณภาพ-ราคา-สงมอบ-บริการ

เนน 4 มาตรฐานผูข ายทีส่ าํ คัญเปน
หลั ก “SSI-TCRSS-WCE-PPC”
รวมจัดประชุมสัมมนาผูข ายประจํา
ป 2563 เพื่อชี้แจงนโยบายจัดซื้อ
จัดจาง นโยบายการตอตานทุจริต
คอรั ป ชั่ น และตั้ ง เป า หมายการ

จัดซื้อจัดจางในป 2563 พรอมเปด
ประมูลจัดซื้อโครงการของบริษัท
ในกลุมเหล็กสหวิริยา พบปะแลก
เปลีย่ นความคิดเห็นกับผูข าย รวมทัง้
จัดพิธีมอบโลรางวัลผูขายดีเดน
ประจําป 2562 ใหแกผูขายจํานวน

8 ราย และประกาศนียบัตรจํานวน
24 ราย มีผูขายเขารวมงานกวา
250 คน ณ สถานพักฟน และพักผอน
กองทัพบก สวนสนประดิพัทธแหง
ที่ 2 อําเภอหัวหิน โดยตัง้ เปาหมาย
การจัดซือ้ ป 2563 อานตอ น.3

X จานดาวเทียมใหญทสี่ ดุ ใน

เอเชียใต บริษทั เวสทโคสทเอ็นจิเนียริง่

จํากัด หรือ WCE บริษัทในกลุมเอสเอสไอ
โชวผลงานวิศวกรรมผลิต ประกอบ และ
ติดตั้งจานดาวเทียม “กลองโทรทรรศน
วิทยุแหงชาติ” ใหญทส่ี ดุ ในเอเชียใต มีขนาด
เสนผานศูนยกลาง 40 เมตร มูลคางาน
150 ลานบาท ของสถาบันวิจยั ดาราศาสตร
แหงชาติ โดยไดติดตั้ง ณ ศูนยศึกษาการ
พัฒนาหวยฮองไครอนั เนือ่ งมาจากพระราชดําริ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม
เพื่อใชเปนเครื่องมือดาราศาสตรวิทยุที่
ชวยเฝาระวังภัยพิบัติที่อาจสงผลกระทบ
ต อ โลก รวมทั้ ง เป น เครื่ อ งมื อ เพื่ อ สร า ง
บุคลากรและการสรางเทคโนโลยีใหมๆ
ด ว ยโจทย ท างดาราศาสตร และขยาย
ศั ก ยภาพการพั ฒ นาด า นวิ ท ยาศาสตร
และเทคโนโลยีของประเทศ

กลุม เหล็กสหวิรยิ าหนุนเยาวชนบางสะพาน จัดเวทีตวิ เขมโอเน็ต
กลุมเหล็กสหวิริยา ผนึกสองโรงเรียน “บางสะพาน
วิทยา-อนุบาลบางสะพาน” จัดกิจกรรมทวนเขม
ความรูกอนการสอบ O-NET ใหแกนักเรียนประถม
ศึกษาปที่ 6 และมัธยมศึกษาปที่ 6 ภายใตโครงการ
กลุม เหล็กสหวิรยิ า เติมความฝน ปนความรู ประจํา

ป 2563 และโครงการ และโครงการกองทุนสหวิรยิ า
รวมพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางสะพาน เพื่อ
เตรียมความพรอมเยาวชนบางสะพานกอนลงสนาม
เรียนรูกฎกติกาในการสอบ สงเสริมความรูและ
เพิ่มความมั่นใจในการสอบ
อานตอ น.4
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2 : ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ
จานดาวเทียม

ต่อจากหน้า 1

หรือ WCE ดำ�เนินธุรกิจให้บริการด้านวิศวกรรม
สำ�หรับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ได้แก่ งาน
เครือ่ งกล ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และงานบริการ
แรงงานในอุตสาหกรรม ทีต่ อ้ งใช้ความรูค้ วาม
ชำ�นาญเฉพาะทางโดยเฉพาะ การผลิต การ
ซ่อมบำ�รุงเครื่องจักร และอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งมี
ความหลากหลายทางเทคโนโลยี รองรับและ
ตอบสนองต่ออุตสาหกรรมหนักทีม่ เี ทคโนโลยี
การผลิตขั้นสูง โดยเดือนกรกฎาคม 2560 ได้
รับมอบหมายให้ดำ�เนินการผลิต ประกอบ
และติดตั้งจานดาวเทียม “กล้องโทรทรรศน์
วิ ท ยุ แ ห่ ง ชาติ ” จากบริ ษั ท เอ็ ม ที เ มคคา
ทรอนิกส์ จำ�กัด (MT Mechatronics GmbH)
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 40 เมตร ขณะนี้ดำ�เนินการติดตั้ง
แล้วเสร็จ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่อง
ไคร้ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ เมื่อกลางเดือน
กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา
		 นายกิตติศักดิ์ มาพะเนาว์ กรรมการ
ผู้จัดการ บริษัท เวสท์โคสท์เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด
หรือ WCE ธุรกิจวิศวกรรมในกลุ่มเอสเอสไอ
กล่าวว่า ตามทีบ่ ริษทั ได้รบั ความไว้วางใจจาก
บริษัท เอ็มทีเมคคาทรอนิกส์ จำ�กัด ประเทศ
เยอรมัน ให้เป็นผูผ้ ลิต ประกอบ และติดตัง้ จาน
ดาวเทียม “กล้องโทรทรรศน์วิทยุแห่งชาติ”
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 เมตร สถาบันวิจยั
ดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม มูลค่างานก่อสร้าง 150 ล้านบาท

ประจำ�วันที่ 1 มีนาคม 2563
ซึ่งถือเป็นจานดาวเทียมขนาดใหญ่ที่สุดใน
เอเชียใต้นั้น ขณะนี้ การผลิตและประกอบ
จานรับสัญญาณนํ้าหนักรวมกว่า 265 ตัน
ได้แล้วเสร็จ และยกขึ้นไปติดตั้ง (Big Lift) บน
อาคารควบคุมการทำ�งานหอสังเกตการณ์
ดาราศาสตร์วิทยุแห่งชาติ ที่มีความสูงจาก
พื้นดิน 20 เมตร รวมถึงติดตั้งขารับสัญญาณ
(THU & Tetrapod legs) บนจานเรียบร้อยแล้ว
เมื่อกลางเดือนกุมภาพันธ์ เหลือเพียงการ

WCE จะร่วมทดสอบระบบการทำ�งานของ
จานดาวเที ย มด้ ว ย โดยตามแผนงานของ
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติคาดว่าจาน
ดาวเทียมจะสามารถเปิดใช้ง านได้ภ ายใน
เดือนกันยายนนี้
		 ผูส้ อื่ ข่าว รายงานข้อมูลจากสถาบันวิจยั
ดาราศาสตร์ แ ห่ ง ชาติ (องค์ ก ารมหาชน)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระบุ
ว่า “จานพาราโบล่าเส้นผ่านศูนย์กลาง 40

ถ่ ว งนํ้ า หนั ก สำ � หรั บ สร้ า งสมดุ ล ของจาน
ขณะปรับองศารับสัญญาณ คาดว่าจะแล้ว
เสร็จ และส่ ง มอบให้ แ ก่ เ จ้ า ของงานภายใน
เดื อ นมี น าคม 2563 หลั ง จากนั้ น ที ม งาน

เมตรนั้นมีนํ้าหนัก 250 ตัน ถูกออกแบบมาให้
โครงสร้างเรียบสมํ่าเสมอ ผิดพลาดได้ไม่เกิน
200 ไมครอน ในสภาพแวดล้อมปกติ ด้านหลัง
ของกล้องฯ จะต้องมีพดั ลมระบายอากาศ และ
มี ก ารหุ้ ม หรื อ เคลื อ บเพื่ อ ทำ � ให้ อุ ณ หภู มิ
สมํ่าเสมอทั่วทั้งจาน ใช้เทคนิคไมโครเวฟ
โฮโลกราฟี (Microwave Holographic Technique)
ที่ใช้ดาวเทียมค้างฟ้า (Geostationary Orbit
Satellites) ในการตรวจสอบความเรียบ
ผิวจาน ที่ให้ความละเอียดสูงได้ตามจุด
มุ่งหมาย และกล้องโทรทรรศน์วิทยุแห่ง
ชาติยังมีความแม่นยำ�ในการวัดตำ�แหน่ง

X นักศึกษาทวิภาคี
“กลุม่ เหล็กสหวิรยิ า ว.การอาชีพบางสะพาน”
แสดงผลงานโครงการ
สั ม มนาวิ ช าการประกวดสิง่ ประดิษฐ์
กลุ่มเหล็กสหวิริยา ร่วม
พิธีเปิดโครงการประกวด
สิ่งประดิษฐ์และสัมมนาวิชาการ Show & Share วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ภายใต้โครงการพัฒนา
ช่างเทคนิคเพื่ออุตสาหกรรมเหล็กครบวงจร รุ่นที่ 12 / 2562 ตามบันทึกข้อตกลงของกลุ่มเหล็กสหวิริยา
ร่วมกับสำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน เพื่อพัฒนา
เยาวชนที่กำ�ลังศึกษาในวิทยาลัยการอาชีพบางสะพานให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถที่สอดคล้อง
และรองรับกับความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก พัฒนาคุณภาพหลักสูตรด้านฝีมือแรงงานใน
ชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากกลุ่มเหล็กสหวิริยา เข้าร่วมการประเมินผลงานและการนำ�
เสนอโครงการของนักศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน จำ�นวน 23 คน 20 โครงการ ณ
ห้องทองมงคล วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

X

กลุ่ ม เหล็ ก
สหวิริยาส่งเสริม
ท่องเทีย่ วประจวบคีรีขันธ์ สนับสนุน
จั ด งานมหั ศ จรรย์
เมืองสามอ่าว และ
งานกาชาด 2563

ท้องฟ้า ด้วยค่าความคลาดเคลื่อนเพียง 6
ฟิลิปดา ทั้งหมดนี้นำ�ไปสู่การรับสัญญาณที่
มีประสิทธิภาพ (Antenna aperture efficiency)
ถึงร้อยละ 60
		 นายกิ ต ติ ศั ก ดิ์ กล่ า วว่ า นั บ เป็ น ความ
ภาคภูมิใจของบริษัทคนไทยที่สามารถผลิต
ประกอบและติดตั้งจานดาวเทียมที่มีขนาด
ใหญ่ทสี่ ดุ ของภูมภิ าค มีบริษทั ในประเทศไทย
น้ อ ยรายที่ ส ามารถทำ � งานนี้ ไ ด้ ซึ่ ง ต้ อ งมี
มาตรฐานและความสามารถด้านวิศวกรรม
ขั้นสูง ตั้งแต่การออกแบบบนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การคำ�นวณที่ถูกต้องแม่นยำ� การ
จัดหาวัสดุทมี่ คี ณ
ุ ภาพแข็งแรงคงทนต่อสภาพ
แวดล้อมและสภาพอากาศ การใช้เครือ่ งจักรที่
มีสมรรถนะสูงในการผลิต การเชือ่ มต่อชิน้ งาน
การทดสอบชิ้นงาน เพื่อให้ชิ้นงานแต่ละชิ้น
เข้ากันพอดี และไม่ประสบปัญหาจากการ
เคลื่อนที่ของจานดาวเทียม ทั้งหมดนี้บริษัท
ได้ใช้โรงงาน WCE อำ�เภอบางสะพาน จังหวัด
ประจวบคีรขี นั ธ์ เป็นฐานการผลิตแล้วขนย้าย
ไปประกอบติดตั้งยังศูนย์ศึกษาการพัฒนา
ห้ ว ยฮ่ อ งไคร้ อั น เนื่ อ งมาจากพระราชดำ � ริ
อำ�เภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
		 จานดาวเทียม “กล้องโทรทรรศน์วิทยุ
แห่งชาตินี้จะเป็นเครื่องมือดาราศาสตร์วิทยุ
ที่ช่วยเฝ้าระวังภัยพิบัตทิ ี่อาจส่งผลกระทบต่อ
โลก รวมทั้งเป็นเครื่องมือเพื่อสร้างบุคลากร
และการสร้างเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้วยโจทย์ทาง
ดาราศาสตร์ และขยายศักยภาพการพัฒนา
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
		 “ทั้งนี้ หากท่านใดสนใจ หรือมีความ
ต้องการก่อสร้างงานโครงสร้างอาคาร รวมถึง
โครงสร้ า งขนาดใหญ่ สามารถติ ด ต่ อ และ
ปรึกษาได้ตลอดเวลาทำ�การ ทั้งที่สำ�นักงาน
ใหญ่กรุงเทพฯ และทีโ่ รงงานอำ�เภอบางสะพาน
โทร. 02 - 234 - 9889 และ 032 - 906 - 112 - 119
ยินดีให้บริการและตอบทุกข้อสอบถามครับ”

กลุ่มเหล็กสหวิริยา ร่วม
สนับสนุนการจัดงาน
ท่องเทีย่ ว ประจวบคีรขี นั ธ์
มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว และงานกาชาด ประจำ�ปี 2563 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 1
มีนาคม 2563 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัด
ประจวบคีรขี นั ธ์ให้เป็นทีร่ จู้ กั พร้อมเพิม่ ศักยภาพด้านการท่องเทีย่ วและเศรษฐกิจจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
โดยมี นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นผู้รับมอบ ณ ศาลากลางจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์
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X “กลุ่มเหล็กสหวิริยา” ร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวประจวบฯ มอบเงิน
สนับสนุน จัดริ้วขบวนอำ�เภอบางสะพาน งาน“มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว
และงานกาชาด ประจำ�ปี 2563” กลุ่มเหล็กสหวิริยา โดย นายจิร โชตินุชิต ประธาน
คณะกรรมการนโยบายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนฯ กลุ่มเหล็กสหวิริยา และคณะผู้บริหารบริษัท
สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด (มหาชน) บริษัท เหล็ก
แผ่นเคลือบไทย จำ�กัด บริษทั บางสะพานบาร์มลิ จำ�กัด (มหาชน) และบริษทั เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริง่
จำ�กัด มอบเงินสนับสนุนการจัดริ้วขบวนรถอำ�เภอบางสะพานในงาน “ท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์
มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว และงานกาชาด ประจำ�ปี 2563” จำ�นวน 100,000 บาท เพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรมของอำ�เภอบางสะพานโดยมี นายเลิศยศ แย้มพลาย นายอำ�เภอ
บางสะพาน เป็นผู้รับมอบ ณ ที่ว่าการอำ�เภอบางสะพาน เมื่อเร็วๆ นี้
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ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ : 3

ประจำ�วันที่ 1 มีนนคม 2563

สัมมนาผู้ขาย
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เป็นจำ�นวนเงิน 3,900 ล้านบาท
		 ผู้สื่อข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” รายงานว่า
เมือ่ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ทีผ่ า่ นมา บริษทั สหวิรยิ า
สตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) หรือเอสเอสไอ ร่วมกับ
บริษัทในกลุ่มประกอบด้วย บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็น
ไทย จำ�กัด (มหาชน) บริษทั เวสโคสท์เอ็นจิเนียริง่ จำ�กัด
และบริษทั ท่าเรือประจวบ จำ�กัด จัดการประชุมสัมมนา
ผู้ขายประจำ�ปี 2563 เพื่อชี้แจงระเบียบนโยบายการ
จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง รวมถึ ง การมอบรางวั ล ผู้ ข ายดี เ ด่ น
ประจำ�ปี 2562 โดยมีนายจิร โชตินุชิต ผู้ช่วยกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส สำ�นักจัดซือ้ กลุม่ บริษทั สหวิรยิ า
สตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) กล่าวเปิดงาน ทั้งนี้ ได้
รับเกียรติจากผูท้ รงคุณวุฒิ ได้แก่ อาจารย์พนิดา ชูกลุ
ผูต้ รวจสอบบัญชีและเป็นเจ้าของเพจ “มาดามฟินนี”่
และอาจารย์ไกร พิมลมาศ นักโภชนะวิทยา และ
นักเคมีปฎิบัติ เป็นวิทยากรบรรยายให้กับผู้สนใจเข้า
ร่วมงาน โดยมีจำ�นวนทั้งสิ้น 250 คน ณ สถานพักฟื้น
และพักผ่อนกองทัพบกสวนสนประดิพัทธ์แห่งที่ 2
อำ�เภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
		 นายจิร โชตินุชิต เปิดเผยกับผู้สื่อข่าว “ข่าว
ฅนเหล็กเอสเอสไอ” ว่างานสัมมนาผู้ขายประจำ�ปี
2563 นอกจากกลุ่มเหล็กสหวิริยาชี้แจงนโยบายและ
เป้าหมายการจัดซื้อจัดจ้างในปี 2563 ครั้งนี้แล้ว เรา
ยังเน้นยํ้าการดำ�เนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำ�กับดูแล
กิจการที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงการทุจริตคอรัปชั่นเป็นภัยร้าย
ที่บั่นทอนทำ�ลายองค์กร และประเทศชาติ ซึ่งจะไม่
ยอมรับหรือกระทำ�การใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต
คอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดย
จะปฏิบัติตามกฎหมายทั้งกฎหมายประเทศไทยและ
กฏหมายของต่างประเทศอย่างเคร่งครัด ตามนโยบาย
คณะกรรมการบริษทั ที่ 1/2557 ว่าด้วยเรือ่ งการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชัน พร้อมรับฟังการบรรยายจาก
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ได้แก่ อาจารย์ พนิดา ชูกุล ผู้ตรวจ
สอบบัญชีและเป็นเจ้าของเพจ “มาดามฟินนี่” หัวข้อ
“รวยได้ สไตล์มนุษย์เงิน เดื อน” เสริ ม ความรู้ การ
วางแผนทางการเงินได้ดี ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้า
ร่วมสัมมนาอย่างมาก

หนุนเยาวชนวิจัย
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) หรือ
เอสเอสไอ จัดโครงการ Structural Steel Improvement
(SSI) for Young Engineers หรือ SSI4YE 2019 ประกวด
ผลงานปริญญานิพนธ์เกีย่ วกับเหล็กของนิสติ นักศึกษา
ชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา
รอบคัดเลือกรับรางวัลการนำ�เสนอผลงาน (Proposal)
ซึ่งมีผู้สมัครร่วมโครงการทั้งสิ้น 9 ผลงาน จาก 6 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลับบูรพา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์ และมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีคณะกรรมการ
ผู้ทรงวุฒิ ประกอบด้วย นายวิโรจน์ โรจน์วัฒนชัย
ผูอ้ �ำ นวยการสถาบันเหล็กและเหล็กล้าแห่งประเทศไทย
ดร. จุลเทพ ขจรไชยกูล ผู้อำ�นวยการศูนย์เทคโนโลยี
โลหะและวัสดุแห่งชาติ และนายณัฐพล สุทธิธรรม
ผู้จัดการทั่วไป ด้านพัฒนาธุรกิจเหล็กก่อสร้าง บริษัท
สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) ช่วยให้ค�ำ แนะนำ�
และพิจารณาตัดสินจำ�นวน 8 ผลงานผ่านเข้ารอบ
พร้อมรับทุนสนับสนุนสำ�หรับทำ�ปริญญานิพนธ์ ทีม
ละ 25,000 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 200,000 บาท
		 นายณัฐพล สุทธิธรรม ผู้จัดการทั่วไป ด้าน
พัฒนาธุรกิจเหล็กก่อสร้าง เอสเอสไอ ให้สัมภาษณ์
กับผู้สื่อข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” ว่าโครงการ
SSI for Young Engineers (SSI4YE2019) จัดขึ้นเพื่อ
ส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาซึ่งจะก้าวไปเป็นผู้ประกอบ
การในกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้างในอนาคต พร้อม
พัฒนานวัตกรรมและองค์ความรูด้ า้ นการใช้โครงสร้าง
เหล็กให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
อั น ก่ อ ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมเหล็ ก และ
อุตสาหกรรมก่อสร้างไปพร้อมกัน
		 “สำ � หรั บ ผลงานของน้ อ งๆ ในปี นี้ นั้ น สร้ า ง
ความหนักใจให้กับคณะกรรมการตัดสินพอสมควร
เพราะเห็นพัฒนาการของผลงานตั้งแต่จัดโครงการ
ปีที่หนึ่งถึงปีที่สาม การให้ความสนใจกับโครงสร้าง
เหล็กมีมากขึ้น นิสิต นักศึกษาคิดผลงานได้ลึกขึ้น
รวมถึงอาจารย์ทปี่ รึกษาให้ค�ำ แนะนำ�ดีๆ มากขึน้ ทำ�ให้
สะท้อนออกมาทางผลงานที่ได้มานำ�เสนอในวันนี้”
		 “ผมรู้สึกประทับใจและตื่นเต้นว่าบทสรุปของ
ผลงานสุดท้ายจะออกมาเป็นอย่างไร เหมือนที่เด็กๆ
วาดฝันไว้หรือเปล่าต้องมาลุ้นกัน แต่จะมีเพียง 4 ทีม
สุดท้ายเท่านั้น ที่ต้องแข่งขันคว้ารางวัลสูงสุดของ
โครงการฯ คือรางวัล “Best of The Best Senior Project
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		 และอาจารย์ ไกร พิมลมาศ นักโภชนะวิทยา
และนักเคมีปฎิบัติ บรรยายหัวข้อ “เปลี่ยนกิน...ชีวิต
เปลีย่ น” บอกถึงวิธกี ารรับประทานอาหารอย่างเหมาะสม
เพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ‘สุขภาพดีไม่มีขาย
ถ้าอยากได้ต้องทำ�เอง’
		 สำ � หรั บ กิ จ กรรมภายในงานมี จั ด แสดงบู ธ
นิ ท รรศการของกลุ่ ม เหล็ ก สหวิ ริ ย า (SSI-TCRSSWCE-PPC) เผยแพร่ข้อมูลองค์กร รวมถึงการนำ�เสนอ
โครงการของแต่ละหน่วยงานภายในบูธนิทรรศการให้
ผู้เข้าร่วมสัมมนาทราบด้วย
		 การจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพบปะ
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับผูข้ าย สร้างความสัมพันธ์

		 บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)
มอบรางวัลผู้ขายดีเด่นประจำ�ปี 2562 ให้แก่ บริษัท
P.S.M. BEARING CO.,LTD. และ GIANT TIRE & SERVICE CO.,LTD. รวมทั้งสิ้น 2 รางวัล
		 บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด (มหาชน)
มอบรางวัลผู้ให้บริการดีเด่นประจำ�ปี 2562 ให้แก่
บริษทั JFE SHOJI TRADE (THAILAND) LTD. และ บริษทั
APOLLO (THAILAND) CO.,LTD. รวมทั้งสิ้น 2 รางวัล
		 บริษัท เวสโคสท์เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด มอบรางวัล
ผูข้ ายดีเด่นประจำ�ปี 2562 ให้แก่ บริษทั T.ENGINEERING
COMMERCIAL CO.,LTD. และ บริษทั SP CONSTRUCTION
& DEVELOPMENT LTD.,PART. รวมทั้งสิ้น 2 รางวัล

อันดี ความเข้าใจกระบวนการคัดเลือกผู้ขาย และ
บทบาทหน้าที่ผู้ขาย รวมไปถึงมีการมอบรางวัลผู้
ขายดีเด่นและใบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติของ
แต่ละบริษัทฯ จำ�นวนทั้งสิ้น 32 รางวัล ประกอบด้วย
รางวัลผู้ขายดีเด่นประจำ�ปี 2562 จำ�นวน 8 ราย และ
ใบประกาศนียบัตร จำ�นวน 24 รางวัล ทั้งนี้ เกณฑ์
กำ�หนดการตัดสินรางวัลต้องมีมาตรฐานสูง ดังนี้
1.ด้านคุณภาพสินค้า 2.ราคา การส่งมอบสินค้า 3.ตรง
ตามกำ�หนดเวลา และการบริการ รวมถึงมีความรับผิด
ชอบต่อสังคม ซึ่งเป็นสิ่งที่กลุ่มเหล็กสหวิริยาให้ความ
สำ�คัญมาโดยตลอด และพิธมี อบโล่รางวัลผูข้ ายดีเด่น
ให้แก่ผขู้ ายจำ�นวน 8 ราย และประกาศนียบัตรจำ�นวน
24 ราย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

บริษัท ท่าเรือประจวบ จำ�กัด มอบรางวัลผู้ขายดีเด่น
ประจำ�ปี 2562 ให้แก่ บริษัท MTS POWER ENGINEERING CO.,LTD. และ บริษัท K.S. BANGSAPHAN
ENGINEERING CO., LTD. รวมทั้งสิ้น 2 รางวัล
		 นายเชาวรัตน์ จัน่ ประดับ รองกรรมการผูจ้ ดั การ
ใหญ่ บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด (มหาชน) ให้
สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่า “สำ�หรับกิจกรรมปีนี้ได้ยก
ระดับรูปแบบการจัดงานใหม่ เพื่อให้ทราบถึงทิศทาง
และแนวโน้มต่างๆ ในอุตสาหกรรมเหล็ก และคาดหวัง
ว่าการดำ�เนินธุรกิจร่วมกันในแบบพันธมิตรและการ
ค้าขาย และเพิม่ ความแปลกใหม่ทเี่ กิดขึน้ คือ มีจดั บูธ
นิทรรศการภายในงาน ซึ่งมีประโยชน์มากสำ�หรับ
ผูข้ ายทีม่ าร่วมกิจกรรม ทำ�ให้ผขู้ ายได้ทราบการดำ�เนิน

งานของกลุม่ เหล็กสหวิรยิ า และวางแผนทำ�งานร่วมกัน
อีกทัง้ มีวทิ ยากรทีม่ คี วามรู้ ความชำ�นาญในมิตอิ นื่ มา
บรรยายให้ความรูก้ บั ผูท้ เี่ ข้าร่วมงาน เช่น การวางแผน
ด้านการเงิน เรื่องของสุขภาพ ซึ่งการจัดงานในปีนี้
ไม่มุ่งแต่เพียงประโยชน์เรื่องการทำ�ธุรกิจ แต่ยังให้
ประโยชน์แก่ตัวผู้ขายเองด้วย”
		 นายสุขุม ลือชายุทธ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ให้
สัมภาษณ์ว่า “บริษัท เค.ซี.มหานคร เป็นตัวแทน
จำ�หน่ายวาล์วของแบรนด์ประเทศญีป่ นุ่ และประเทศ
สหรัฐอเมริกา รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่บริษัทฯได้
รั บ เชิ ญ เข้ า ร่ ว มงานสั ม มนาผู้ ข าย วั น นี้ ไ ด้ ค วามรู้
เพิ่มขึ้นอย่างมาก ทั้งด้านการวางแผนเรื่องการเงิน
เรื่องสุขภาพ รวมถึงทราบแผนการดำ�เนินงานในปี
2563 ของบริษัท สหวิริยาฯ ด้วยว่าเป็นไปในทิศทาง
ไหน และในฐานะผู้ขายจะดำ�เนินการวางแผนให้
สอดคล้องตามกันไปครับ”
		 นายวสันต์ นันทไชย บริษัท ศูนย์ยางใหญ่
และบริการ จำ�กัด หรือ Giant Tire & Service Company
Limited เป็นผู้ได้รับรางวัลผู้ขายดีเด่น เล่าความรู้สึก
ว่า “ดีใจมากทีไ่ ด้รบั รางวัลผูข้ ายดีเด่นประจำ�ปีนี้ โดย
บริษัทฯ เราเป็นผู้นำ�เข้าและจัดจำ�หน่ายยางรถยนต์
ขนาดใหญ่ให้กบั บริษทั ของกลุม่ เหล็กสหวิรยิ ามาโดย
ตลอด พร้อมยินดีจะจัดหาผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพ
ให้กับบริษัทต่อไป และขอให้กลุ่มเหล็กสหวิริยาผลิต
สินค้าที่มีคุณภาพแบบนี้ต่อไป รวมถึงเป็นคู่ค้าที่ดีต่อ
เรื่อยไปครับ”
		 เช่นเดียวกับ นายปารินทร์ อุดมศักดิ์ บริษัท
นํ้ามันอพอลโล (ไทย) จำ�กัด ได้รับรางวัลผู้ขายดีเด่น
เช่นกัน กล่าวว่า “บริษัทฯ เป็นคู่ค้ากับบริษัทสหวิริยา
มาหลายสิบปีแล้ว โดยยึดมั่นในเรื่องของคุณภาพ
สิ น ค้ า การขนส่ ง รวมถึ ง การบริ ก ารหลั ง การขาย
เป็นหัวใจสำ�คัญในการทำ�ธุรกิจกับลูกค้าเสมอ และ
รางวัลนี้เปรียบเสมือนผลตอบแทนที่แสดงให้เห็นว่า
บริษัทให้ความสำ�คัญกับการบริการจริงๆ พร้อมบอก
อีกว่าบริษัทฯ จะเป็นคู่ค้าที่พัฒนาไปพร้อมกัน ฝ่าฟัน
อุปสรรคธุรกิจไปด้วยกัน”
		 ทัง้ นี้ กลุม่ เหล็กสหวิรยิ าตัง้ เป้าการจัดซือ้ ปี 2563
เป็นจำ�นวนเงิน 3,900 ล้านบาท แบ่งเป็น การจัดซื้อ
สินค้าทั่วไป 3,600 ล้านบาท สินค้าชุมชนจากอำ�เภอ
บางสะพาน 300 ล้านบาท

Award” ส่วนการจัดงานประกาศรางวัลชนะเลิศ 4
ทีมสุดท้ายของโครงการในปีนี้ต้องวางแผนกับคณะ
ทำ�งานต่อไปครับ”
		 สำ�หรับผลการตัดสินจากคณะกรรมการรอบ
การนำ�เสนอผลงาน (Proposal) ประกาศผลจำ�นวน 8
ทีมที่ผ่านการคัดเลือก และได้รับทุนการศึกษา ทีมละ
25,000 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 200,000 บาท ได้แก่ 1.
มหาวิทยาลัยบูรพา ผลงานเรื่อง การศึกษาการเสริม
แผ่ น เหล็ ก ในบั น ไดยื่ น เพื่ อ ลดผลการสั่ น สะเทื อ น
เนือ่ งจากกิจกรรมการเดินของมนุษย์ 2. มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ผลงานเรื่อง ศึกษา
พฤติ ก รรมการกั ด กร่ อ นและแนวทางการป้ อ งกั น
ของโครงสร้ า งเหล็ ก 3. มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
พระจอมเกล้ า ธนบุ รี ผลงานเรื่ อ ง การออกแบบ
ตรวจสอบ และพัฒนาชั้นวางสินค้า 4. มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้ า ธนบุ รี ผลงาน
เรื่อง การศึกษาแรง
ยึ ด เหนี่ ย วระหว่ า ง
คอนกรี ต และเหล็ ก
รู ป พรรณขึ้ น รู ป เย็ น
ภ า ย ใ น เ ส า เ ห ล็ ก
เติ ม คอนกรี ต และ
จำ � ลองการรั บ แรง
ทางข้ า งด้ ว ยวิ ธี ท าง
ไฟไนต์ เ อลิ เ มนต์ 5.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผลงานเรื่อง ผลกระทบ
จากอุณหภูมิสูงและอัตราการลดอุณหภูมิที่มีผลต่อ
การโก่งเดาะเฉือนของแผ่นเหล็ก 6. มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ผลงานเรื่อง การสูญเสียกำ�ลังอัดตามแนว
แกนของเสาเหล็กกรอกคอนกรีตจากแรงกระทำ�ทาง
ด้านข้าง 7. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผลงานเรื่อง
นวัตกรรมแผ่นเหล็กม้วนชนิดบางในการเสริมกำ�ลัง
เสาคอนกรีตที่มีกำ�ลังอัดต่ำ�โดยการอัดแรงรัดรอบ
ภายหลัง และ 8. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผลงาน
เรือ่ ง พฤติกรรมคานเหล็กประกอบจากแผ่นเหล็กม้วน
สำ�หรับพื้นชนิดบาง ในภาวะใช้งานและภาวะสุดขีด
		 ทัง้ นี้ คณะกรรมการตัดสินผลงานทีมทีผ่ า่ นการ
คัดเลือกจำ�นวน 8 ทีมสุดท้าย เข้าสูร่ อบชิงชนะเลิศทัง้
สิ้นจำ�นวน 4 ทีม เพื่อค้นหาสุดยอดผลงานปริญญา
นิพนธ์ ชิงชนะเลิศรางวัล Best of The Best Senior
Project Award ของโครงการ SSI4YE 2019
		 โดยมีเกณฑ์การพิจารณาตัดสิน SSI4YE 2019
คือ ต้องเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ผลิตภัณฑ์
เหล็กทรงแบน (Flat Steel Product) เช่น เหล็กแผ่น

รีดร้อนชนิดม้วน (Hot-Rolled coil) เหล็กแผ่นหนา
(Steel plate) หรือผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากเหล็กทรง
แบน เช่น ท่อเหล็ก เหล็กรูปพรรณขึ้นรูปเย็น เหล็ก
รูปพรรณเชื่อมประกอบ ในการศึกษาวิจัยโครงการ
ส่วนเกณฑ์การให้คะแนนการตัดสิน เกณฑ์ที่ 1 (40
คะแนน) เป็นโครงการที่สามารถต่อยอดหรือพัฒนา
เพื่อใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์ เกณฑ์ที่ 2 (30
คะแนน) เป็นโครงการทีม่ กี ารใช้นวัตกรรม อันสามารถ
สร้างมูลค่าเพิ่มได้ในเชิงวิศวกรรม และเกณฑ์ที่ 3 (30
คะแนน) เป็นโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับสังคม
และสิ่งแวดล้อม
		 และสำ�หรับ 4 ผลงานทีผ่ า่ นเข้ารอบ เพือ่ ชิงชนะ
เลิศรางวัล Best of The Best Senior Project Award
ของโครงการ Structural Steel Improvement (SSI) for
Young Engineers ได้แก่ 1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
ผลงานเรื่อง การออก
แบบ ตรวจสอบ และ
พัฒนาชั้นวางสินค้า
2. มหาวิทยาลัยเทคโน
โลยี พ ระจอมเกล้ า
ธนบุรี ผลงานเรือ่ ง การ
ศึกษาแรงยึดเหนี่ยว
ระหว่างคอนกรีตและ
เหล็กรูปพรรณขึ้นรูป
เย็น ภายในเสาเหล็ก
เติมคอนกรีตและจำ�ลองการรับแรงทางข้างด้วยวิธี
ทางไฟไนต์เอลิเมนต์ 3. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผลงานเรื่อง นวัตกรรมแผ่นเหล็กม้วนชนิดบางใน
การเสริมกำ�ลังเสาคอนกรีตทีม่ กี �ำ ลังอัดต่�ำ โดยการอัด
แรงรัดรอบภายหลัง และ 4. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผลงานเรื่อง พฤติกรรมคานเหล็กประกอบจากแผ่น
เหล็กม้วนสำ�หรับพื้นชนิดบาง ในภาวะใช้งานและ
ภาวะสุดขีด โดยทีมชนะเลิศที่ได้รับรางวัล Best of
The Best Senior Project Award จะได้รับทุนการศึกษา
เพิ่ม 25,000 บาท รวมทุนการศึกษาทั้งสิ้นจำ�นวน
50,000 บาท
		 “ขอแสดงความยินดีกบั นิสติ นักศึกษาทัง้ 4 ทีม
ที่ได้ผ่านเข้าไปในรอบชิงชนะเลิศสำ�หรับปีนี้ และผม
มีความยินดีที่จะออกไปเยี่ยมทุกมหาวิทยาลัย ที่มี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพือ่ ให้ความรูแ้ ละแนะนำ�โครงการฯ
รวมถึงบอกเคล็ดลับดีๆ ของการใช้เหล็กในงานก่อสร้าง
และสามารถนำ�ไปใช้งานได้จริง”
		 “ทั้งนี้ ขอเชิญชวนสำ�หรับนิสิต นักศึกษา ที่
สนใจเข้ า ร่ ว มโครงการ SSI4YE2020 ขณะนี้ เ ริ่ ม

ดำ�เนินงานแล้วตั้งแต่เดือนมกราคม โดยเดินทาง
เยี่ยมสองมหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
และมหาวิ ท ยาลั ย รามคำ � แหง และจะดำ � เนิ น การ
ประชาสัมพันธ์โครงสร้างให้กบั น้องๆตามมหาวิทยาลัย
ทั่วประเทศจนถึงเดือนตุลาคม รวมถึงการส่งผลงาน
เข้าร่วมโครงการยังสามารถส่งได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง
ปลายเดือนพฤศจิกายน 2563 สามารถสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมได้ที่ช่องทางแฟนเพจเฟสบุค https://www.
facebook.com/SSI4YE/ หรือ SSI for Young Engineers
ได้ครับ” นายณัฐพล กล่าว
		 Mr.Sopheak Seng นักศึกษาจากประเทศ
กัมพูชาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยบูรพา เล่าว่า “เหตุผล
ทีเ่ ข้าร่วมโครงการ เพราะต้องการพิสจู น์ให้เห็นว่า เด็ก
วิศวกรรุน่ ใหม่สามารถศึกษาและค้นพบสิง่ ใหม่ๆ หรือ
ที่เรียกว่า วิธีการแก้ไข เพื่อจะช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
ในงานก่อสร้างด้วยโครงสร้างเหล็กได้ ซึง่ การนำ�เสนอ
ผลงานวันนี้รู้สึกตื่นเต้นและประหม่ามาก แต่ก็รู้สึก
สนุกสนานมากเช่นกัน โดยจะนำ�ข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการในวันนี้มาปรับแก้ไขในผลงานต่อไป”
		 นายชาติ สิ ริ กอเซ็ ม นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 4
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้สมั ภาษณ์วา่ ”มีความ
สนใจเรื่องของเหล็ก อยากนำ�เหล็กไปพัฒนาต่อยอด
เรื่องของโครงสร้าง เพราะปัจจุบันได้เห็นการนำ�วัสดุ
เหล็กที่มีการใช้แพร่หลายขึ้น อยากเป็นส่วนหนึ่งที่
แสดงให้เห็นว่าโครงสร้างมีดีอย่างไร และสามารถ
ต่อยอดไปได้อย่างไรบ้าง”
		 “สำ � หรั บ โครงการนี้ เ ปิ ด โอกาสให้ นั ก ศึ ก ษา
คณะวิศวกรรมได้แข่งขันกัน แลกเปลี่ยนความคิด
เห็นกัน และได้รับข้อเสนอแนะจากคำ�แนะนำ�ของ
คณะกรรมการด้วย พร้อมกล่าวขอขอบคุณบริษัทฯ
ทีส่ นับสนุนและให้โอกาสกับนักศึกษาแสดงศักยภาพ
ด้านวิศวกรรม ขอบคุณครับ”
		 นายชนกันต์ ฉัตรขำ� นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ให้สมั ภาษณ์
ว่า “วันนีร้ สู้ กึ ตืน่ เต้นมากในการนำ�เสนอผลงาน เพราะ
ไม่ รู้ เ ลยว่ า จะต้ อ งตอบคำ � ถามอะไรบ้ า งจากคณะ
กรรมการ แต่มั่นใจว่าความเตรียมพร้อมที่มีตอนนี้จะ
ผ่านไปได้ และจะนำ�เสนอผลงานอย่างเต็มที่“
		 “สำ�หรับการเข้าร่วมโครงการครัง้ นี้ เพือ่ เป็นการ
ฝึกพัฒนาตนเองด้านการนำ�เสนอผลงาน รวมถึง
ให้คณะกรรมการช่วยแนะนำ�ผลงานว่าสิ่งไหนควร
พัฒนาหรือแก้ไขส่วนใดบ้าง ซึ่งขณะนี้เหล็กถือเป็น
วัสดุที่สามารถนำ�มาใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย คน
ทัว่ ไปก็น�ำ เหล็กมาเริม่ ปรับใช้กนั นับสิง่ ทีน่ า่ สนใจ และ
ได้เปิดโอกาสให้กับตัวเองได้ทดลองทำ�ด้วยครับ”
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4 : ขาวคนเหล็ก เอสเอสไอ
ติวเขมโอเน็ต

ประจําวันที่ 1 มีนาคม 2563

ตอจากหนา 1

ตามที่ ก ลุ ม เหล็ ก สหวิ ริ ย าได เ ล็ ง เห็ น ถึ ง ความสํ า คั ญ
ของการสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหกับ
เยาวชนในทองถิ่นมาอยางตอเนื่อง เพื่อพัฒนาและยก
ระดับคุณภาพการศึกษาใหกับเยาวชนบางสะพานนั้น
ลาสุดกลุมเหล็กสหวิริยาไดจัดโครงการทบทวนความรู
ใหกบั เยาวชนบางสะพาน 2 โครงการ ซึง่ ประกอบไปดวย
1. โครงการกลุมเหล็กสหวิริยาเติมความฝน ปน
ความรู ประจําป 2563 โดยเมื่อวันที่ 28 - 29 มกราคม
2563 ที่ผานมา โรงเรียนบางสะพานวิทยา จัดติวเขม
ความรูใ น 4 กลุม สาระการเรียนรู ไดแก วิชาวิทยาศาสตรคณิตศาสตร-ภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย กอนสอบทางการ
ศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ใหแกนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 195 คน จาก 7 โรงเรียนใน
ศูนยสง เสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษากลุม
โรงเรียนกําเนิดนพคุณ ประกอบไปดวย โรงเรียนอนุบาล
บางสะพาน โรงเรียนบานดอนทอง โรงเรียนบานหวย
ทรายขาว โรงเรียนวัดนาผักขวง โรงเรียนบานถํา้ เขานอย
โรงเรียนบานดอนสงา และโรงเรียนมัธยมนพคุณ ณ หอ
ประชุมโรงเรียนอนุบาลบางสะพาน
2. โครงการกองทุนสหวิริยารวมพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาบางสะพาน จัดทวนเขมความรู ใน 5 วิชาหลัก
ไดแก วิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย และสังคมศึกษา ใหแกนกั เรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปที่ 6 จํานวน 297 คน จาก 3 โรงเรียน ไดแก โรงเรียน
บางสะพานวิทยา โรงเรียนชัยเกษมวิทยา และโรงเรียน
บางสะพานนอยวิทยาคม เขารวมโครงการฯ ณ หอประชุม
โรงเรียนบางสะพานวิทยา เพื่อเพิ่มเติมความรูวิชาหลัก
เตรียมความพรอมสําหรับการสอบแขงขันเขาศึกษาตอใน
ระดับอุดมศึกษา เรียนรูก ฎกติการในการสอบ และสามารถทํา
ขอสอบไดอยางมัน่ ใจ เมือ่ วันที่ 3-7 กุมภาพันธ 2563 ทีผ่ า นมา
นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน ผูจัดการทั่วไป
สํานักการพัฒนาที่ยั่งยืนและการสื่อสารกลุม เปดเผย
กับทีมขาวฅนเหล็กเอสเอสไอวา “กลุมเหล็กสหวิริยา
ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการสนับสนุนและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาใหกับเยาวชนในทองถิ่นมาอยาง

ตอเนื่อง สําหรับการจัดโครงการกลุมเหล็กสหวิริยา
เติมความฝน ปนความรู และกิจกรรมเครือขาย ภายใต
โครงการกองทุนสหวิรยิ ารวมพัฒนาคุณภาพการศึกษา
บางสะพาน เปนกิจกรรมทีจ่ ดั ขึน้ เพือ่ สนับสนุนการเตรียม
ความพรอมเยาวชนบางสะพาน กอนเขาทดสอบทางการ
ศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนระดับ
ชั้นประถมศึกษา และระดับชั้นมัธยมศึกษา โดยทั้งสอง
กิจกรรมดังกลาวไดรับความรวมมือเปนอยางดีจาก
ผูอ าํ นวยการ คณะครูโรงเรียนบางสะพานวิทยา โรงเรียน

เปนการทดสอบวัดความรูและความคิดรวบยอดของ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 6 ครอบคลุม 5 กลุม สาระการ
เรียนรู ไดแก วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดย
กิจกรรมโครงการในครัง้ นีม้ นี กั เรียน จํานวน 297 คน จาก
3 โรงเรียนในเขตพื้นที่อําเภอบางสะพาน และพื้นที่ใกล
เคียงเขารวม ไดแก โรงเรียนบางสะพานวิทยา โรงเรียน
ชัยเกษมวิทยา และ โรงเรียนบางสะพานนอยวิทยาคม
กิจกรรมนี้เปนกิจกรรมที่สงเสริมการเตรียมตัวใหพรอม

อนุบาลบางสะพาน โรงเรียนชัยเกษมวิทยา โรงเรียน
บางสะพานน อ ยวิ ท ยาคม โรงเรี ย นในศู น ย ส ง เสริ ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษากลุม โรงเรียนกําเนิด
นพคุณ และคณะวิทยากรทุกทาน ทีร่ ว มกันสนับสนุนให
เกิดกิจกรรมการทวนเขมความรู 5 กลุมสาระการเรียนรู
(วิทย-คณิต-อังกฤษ-ไทย-สังคม) และผมหวังเปนอยางยิง่
วา โครงการกลุมเหล็กสหวิริยาเติมความฝน ปนความรู
และ โครงการกองทุนสหวิริยารวมพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาบางสะพาน จะชวยใหลูกหลานบางสะพานที่เขา
รวมโครงการฯทุกคน ไดมีโอกาสทบทวนความรูทาง
วิชาการ ไดพัฒนาทักษะวิธีการคิดวิเคราะห พัฒนาผล
สัมฤทธิ์ใหเพิ่มสูงขึ้น ยกระดับคุณภาพการศึกษาของ
อําเภอบางสะพานอยางตอเนื่องตอไป”
ดร.ประสงค กลิ่นบรม ผูอํานวยการโรงเรียน
บางสะพานวิทยา กลาววา “ สําหรับกิจกรรมโครงการ
เติมความฝน ปนความรู เปนโครงการทีโ่ รงเรียนบางสะพาน
วิทยา ไดรับความรวมมือในการจัดเปนอยางดีจากกลุม
เหล็กสหวิรยิ า โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ พัฒนานักเรียนให
มีความรู มีทักษะที่จําเปนในการทําขอสอบ O-NET ซึ่ง

สําหรับการสอบ O-NET ชวยใหนักเรียนทุกคนไดรับ
ความรูมากมาย ผมตองขอขอบคุณกลุมเหล็กสหวิริยา
ที่รวมสนับสนุนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ทําใหนักเรียน
ทุกคนมีโอกาสในการนําความรูเทคนิคตางๆที่วิทยากร
มอบให นําไปใชใหเกิดประโยชนสงู สุดในการทําขอสอบ
ซึ่งผมหวังเปนอยางยิ่งวากิจกรรมนี้จะชวยใหนักเรียน
สามารถทําขอสอบไดคะแนนออกมาดีเปนที่นาพอใจ ”
นายวิ โ รจน โตแก ว ผู อํ า นวยการโรงเรี ย น
อนุบาลบางสะพาน กลาววา “ผมขอขอบคุณกลุม เหล็ก
สหวิรยิ าทีส่ นับสนุนทุนงบประมาณสําหรับพัฒนาสถาน
ศึกษา ภายใต โครงการกองทุนสหวิริยารวมพัฒนา
คุณภาพการศึกษาบางสะพาน ทําใหโรงเรียนอนุบาล
บางสะพาน สามารถจัดกิจกรรมคายติว O-NET 4 กลุม
สาระการเรียนรู ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร
และวิ ท ยาศาสตร โดยได รั บ ความร ว มมื อ เป น อย า ง
ดีจากคณะครูและวิทยากร จาก 7 โรงเรียนในศูนย
ส ง เสริ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษากลุ ม
โรงเรียนกําเนิดนพคุณ ไดแก โรงเรียนบานถํ้าเขานอย
โรงเรียนบานดอนสงา โรงเรียนบานดอนทอง โรงเรียน

“งานสรางคน เหล็กสรางชาติ”

ประจําเดือน มี.ค. 63

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) (SSI)

• วิศวกร จํานวน 3 อัตรา (ประจําโรงงาน)

- วิศวกรพลังงาน วุฒปิ ริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟา / วิศวกรรมเคมี มีประสบการณ
ดานระบบจัดเก็บพลังงาน (Energy storage) (1 อัตรา)
- วิศวกรสิ่งแวดลอม วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม / วิศวกรรมเคมี
มีประสบการณดานระบบบําบัด-ขยะอุตสาหกรรม (1 อัตรา)
- วิศวกรประกันคุณภาพ วุฒปิ ริญญาตรี สาขาวิศวกรรมวัสดุ / โลหะการ / อุตสาหการ
(1 อัตรา)

วั ด นาผั ก ขวง โรงเรี ย นบ า นห ว ยทรายขาว โรงเรี ย น
มัธยมนพคุณ และโรงเรียนอนุบาลบางสะพาน มารวม
กันถายทอดความรูใหกับนักเรียนกอนสอบ ONET สง
เสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในทองถิ่น ต.กําเนิด
นพคุณ นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมในครั้งนี้ไดรับโอกาส
ในการทบทวนความรู ทั้ง 4 กลุมสาระการเรียนรู ไดแก
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร
ตลอดจนเทคนิคในการทําขอสอบ เพื่อเปนแนวทาง
ในการนําไปใชในการเขาทดสอบทางการศึกษาระดับ
ชาติขนั้ พืน้ ฐาน (O-NET) นอกเหนือจากนี้ ยังไดรจู กั คณะ
ครู คณะวิทยากร และเพื่อนๆจากตางโรงเรียน เสริม
สรางความสัมพันธอันดีตอกัน และผมตองขอขอบคุณ
คณะครู คณะวิทยากร ผูมีความรูและความสามารถใน
การถายทอดความรูที่มาใหความรูกับนักเรียนตลอด
การจัดคายทั้ง 2 วัน และผมหวังเปนอยางยิ่งวากลุม
เหล็กสหวิริยา จะรวมพัฒนาคุณภาพการศึกษาอําเภอ
บางสะพานแบบนี้ตลอดไป ขอบคุณมากครับ”
นางสาวธาริณี ศรีงาม นักเรียนผูเขารวมโครง
การฯ กลาววา “โครงการกลุมเหล็กสหวิริยา เติมความ
ฝ น ป น ความรู เป น โครงการที่ ดี ม ากค ะ เพราะเป น
โครงการที่ทําใหหนูไดมีความรูเพิ่มเติมและมีโอกาสใน
การทบทวนบทเรียนทีเ่ รียนมาและทําใหเขาใจเนือ้ หาบท
เรียนมากขึน้ หนูไดรบั เทคนิควิธกี ารคิด วิธกี ารจําทีส่ นุก
และทําใหจดจําไดงา ยมากขึน้ หนูอยากใหจดั โครงการนี้
ทุกปคะ นักเรียนรุน ตอๆ ไปจะไดมโี อกาสในการทบทวน
บทเรียนที่เรียนมาเหมือนกันกับหนู”
นางสาวกัญญารัตน เจ็งวัฒนาพร นักเรียน
ผูเขารวมโครงการฯ กลาววา “หนูรูสึกดีใจมากๆ ที่ทาง
โรงเรียนและกลุมเหล็กสหวิริยา จัดกิจกรรมทบทวน
ความรูใ หกบั เยาวชนบางสะพาน เพือ่ พัฒนาการคุณภาพ
ศึกษา ซึ่งหนูไดรับประโยชนมากมายในกิจกรรมครั้งนี้
หนูมีความรูเรื่องเกี่ยวกับเทคนิคในการทําขอสอบ ซึ่ง
หนูมั่นใจวาจะสามารถทําคะแนนขอสอบไดดี ขอบคุณ
พีๆ่ วิทยากรทุกคนดวยนะคะ ทีม่ าใหความรู ทุกคนนารัก
มากๆ คะ สนุกมากๆ อยากใหโครงการนี้จัดทุกปคะ
เพราะเป น ประโยชน กั บ เด็ ก ๆ ที่ กํ า ลั ง จะสอบเข า
มหาวิ ท ยาลั ย เเละอยากให รุ น น อ งได รั บ โอกาสดี ๆ
เหมือนกันกับหนูเชนกันคะ”

- วิศวกรไฟฟา วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟา ประสบการณ 2 ป (ประจํา
สํานักงานใหญ) (1 อัตรา)

• ชางเทคนิค จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
วุฒิ ปวช.- ปวส. สาขาชางอุตสาหกรรม
• ฝายพัฒนาธุรกิจ (Business Development) จํานวน 1 อัตรา (ประจํา
สํานักงานใหญ)

วุฒปิ ริญญาตรีขน้ึ ไป สาขาบริหารธุรกิจหรือสาขาอืน่ ทีเ่ กีย่ วของ (ประสบการณอยางนอย 2 ป)

บริษัท ทาเรือประจวบ จํากัด

• ผูจัดการฝายพัฒนาธุรกิจ จํานวน 1 อัตรา (ประจําสํานักงานกรุงเทพฯ)
วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (การเงินการธนาคาร) หรือเศรษฐศาสตร
วิเคราะหโครงการ

ษัท บางสะพานบารมิล จํากัด (BSBM)
• ผูจ ดั การฝายความปลอดภัยและสิง่ แวดลอม จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน) บริ
• พนักงานทั่วไป จํานวน 5 อัตรา (ประจําโรงงาน)
วุฒิปริญญาตรี สาขาความปลอดภัยอาชีวอนามัย
วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
• พนักงานจางเหมา (Outsource) จํานวน 5 อัตรา (ประจําโรงงาน)
วุฒิ ม.6 - ปวส. สาขาชางไฟฟา เครื่องกล อุตสาหการ อิเล็กทรอนิกส หรือชางยนต
บริษัท เหล็กแผนเคลือบไทย จํากัด (TCR)
• โปรแกรมเมอร จํานวน 4 อัตรา (ประจําสํานักงานใหญ)
• วิศวกร จํานวน 4 อัตรา (ประจําโรงงาน)
วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร / วิทยาการคอมพิวเตอร
บริษัท เหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน) (TCRSS)

• พนักงานฝายผลิต จํานวน 3 อัตรา (ประจําโรงงาน)
วุฒิ ปวส. ชางอุตสาหกรรมทุกสาขา (ยกเวนชางกอสราง)

บริษัท เวสทโคสท เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (WCE)

• วิศวกร จํานวน 3 อัตรา (ประจําโรงงาน)

- วิศวกรโยธา วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา (1 อัตรา)
- วิศวกรสิ่งแวดลอม วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม มีประสบการณ
ดานระบบบําบัดนํ้าเสีย (1 อัตรา)

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

- วิศวกรเยาว (Junior Engineer) แผนกควบคุมคุณภาพ วุฒิปริญญาตรีสาขา
วิศวกรรมเคมี / อุตสาหการ / วัสดุ (1อัตรา)
- วิศวกรเยาว (Junior Engineer) แผนกผลิต วุฒิปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเคมี /
อุตสาหการ / การผลิต (1อัตรา)
- วิศวกรเยาว (Junior Engineer) แผนกซอมบํารุงไฟฟา วุฒิปริญญาตรี สาขา
วิศวกรรมไฟฟา (1อัตรา)
- วิศวกรเยาว (Junior Engineer) วิเคราะหคณ
ุ ภาพ วุฒปิ ริญญาตรี สาขาวิศวกรรม
เคมี / วิทยาศาสตร (1อัตรา)

• พนักงานปฏิบัติการ จํานวน 4 อัตรา (ประจําโรงงาน)

วุฒปิ วช.-ปวส. สาขาไฟฟา/เครือ่ งกล/ยานยนต/อุตสาหการ/งานเชือ่ ม/อิเล็กทรอนิกส

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. แมราํ พึงฯ 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 หรือทําซํา้ โดยไมไดรบั อนุญาต และบทความใดๆ ทีเ่ ปนการแสดงความคิดเห็น วิจารณ หรือวิเคราะห เปนเพียงความเห็นของนักเขียน ทางคณะผูจ ดั ทําขอสงวนสิทธิใ์ นการรับผิดชอบ
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