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เสริมศักยภาพสือ่ สารอสม.บางสะพาน
เหล็กสหวิรยิ าจัดเวทีฝก นําเสนอผลงาน

พัฒนาศักยภาพ อสม.บางสะพาน
กลุมเหล็กสหวิริยา จัดฝกอบรมเชิง
ปฏิบตั กิ าร หลักสูตร “การพูดเพือ่ นํา
เสนอผลงาน” ใหแกตวั แทนเจาหนาที่
สาธารณสุ ข ประจํ า โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบล และตัวแทน
เจาหนาที่โรงพยาบาลบางสะพาน
จํานวน 15 แหง เพื่อฝกทักษะการ
สื่ อ สารและการนํ า เสนอผลงาน
พร อ มสร า งความมั่ น ใจในการพู ด
ในที่สาธารณะ ผูชวยสาธารณสุข
อํ า เภอเผย การพู ด ในที่ ชุ ม ชน
และการนํ า เสนอผลงาน ถื อ เป น
คุ ณ สมบั ติ สํ า คั ญ ของเจ า หน า ที่
อานตอ น.2
ที่จําเปนตองมี

• กลุมเหล็กสหวิริยาสานประมง

บางสะพานยัง่ ยืน วางซัง้ กอเพิม่ ทีอ่ ยู
ปลาแมรําพึง-พงศประศาสน

 กลุมเหล็กสหวิริยาจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร

“การพูดเพื่อนําเสนอผลงาน” เปนระยะเวลา 3 วัน ใหแก
ตัวแทนสมาชิก อสม.ตัวแทนเจาหนาที่สาธารณสุข ประจํา
โรงพยาบาลส ง เสริ ม สุ ข ภาพตํ า บลและตั ว แทนเจ า หน า ที่
โรงพยาบาลบางสะพาน เพื่อสงเสริมทักษะการสื่อสารและ
การนําเสนอผลงาน สรางความมัน่ ใจในการพูดในทีส่ าธารณะ
โดยมีวิทยากรผูทรงคุณวุฒิรวมถายทอดความรูและความ
สามารถ ทั้ ง นี้ ไ ด รั บ เกี ย รติ จ ากนายสุ ด ใจ ชู จั น ทร ผู ช ว ย
สาธารณสุขอําเภอบางสะพาน เปนประธานเปดกิจกรรมและ
มอบใบประกาศนียบัตรแกผผู า นการฝกอบรม ณ เดอะ คาแนล
การเดน รีสอรท อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี

อานตอ น.3

SSI รวมพันธมิตร 5 อุตสาหกรรมหลัก
จัดตั้ง CCUS Consortium มุงเปา Net Zero

เสริมสุขภาพแกรง-สรางโอกาสครอบครัว
SSIรันฟอรเฟรนมอบ42ทุนบุตรพนักงาน
กิจกรรม “SSI Run For Friends” นําเงินรายได
จากคาสมัครวิง่ และเงินสนับสนุนโครงการ
จากบริษัทมอบเปนทุนการศึกษาใหแกบุตร
พนักงานทีเ่ รียนดี เพือ่ สรางขวัญกําลังใจให
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บุตรพนักงานทีม่ คี วามตัง้ ใจศึกษาเลาเรียน
ดีอยางตอเนือ่ ง รวมทุนการศึกษาทัง้ สิน้ 42
ทุน พรอมสงเสริมสุขภาพที่ดีของพนักงาน
และครอบครัวพนักงาน อานตอ น.3

อานตอ น. 2

กลุมเหล็กสหวิริยา รวมกับ เครือขายประมง
พื้ น บ า นบางสะพาน สํ า นั ก งานประมงอํ า เภอ
บางสะพาน หนวยปองกันทางทะเลและชายฝง
บางสะพาน สมาคมชาวประมงบางสะพาน เครือขาย
ประมงพืน้ บานบางสะพาน กลุม ประมงพืน้ บานบาน
ตนทองหลาง และกลุมประมงพื้นบานบานอาวยาง
จัดกิจกรรมวางซั้งกอ(บานปลา) บริเวณตั้งแต
ชายหาดบานตนทองหลาง ม.9 ต.พงศประศาสน
ไปจนถึงบานอาวยาง ต.แมรําพึง รวม 10 จุด
เพื่อเพิ่มความสมบูรณระบบนิเวศชายฝงทางทะเล
ควบคูไปกับการสงเสริมศักยภาพประมงพื้นบาน
บางสะพานสูค วามยัง่ ยืน โดยเปนกิจกรรมตอเนือ่ ง
จากการวางซัง้ กอทีช่ ายหาดบานฝายทาเมือ่ เดือน
มิถุนายนที่ผานมา

• กลุมเหล็กสหวิริยารวมโครงการ

ฟอกทรายคืนสูทะเล-สนับสนุนนํ้าดื่ม

กลุมเหล็กสหวิริยา รวมโครงการฟอกทราย
คืนสูทะเลและเก็บขยะบริเวณชายหาดอาวบอทอง
หลาง(วัดบอทองหลาง) หมูที่ 3 ตําบลแมรําพึง
อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ จัด
โดยหนวยปองกันและปราบปรามประมงอําเภอ
บางสะพาน(ประจวบคีรีขันธ) เพื่อเปนการอนุรักษ
และฟนฟู สภาพแวดลอมชายหาดตามแนวชายฝง
มีผูเขารวมกิจกรรมกวา 70 คน จากหนวยงาน
ภาครัฐและเอกชน ประกอบดวย กลุมเหล็กสหวิริยา
หน ว ยป อ งกั น และปราบปรามประมงอํ า เภอ
บางสะพาน (ประจวบคีรีขันธ) สํานักงานประมง
อ.บางสะพาน สมาคมชาวประมงอําเภอบางสะพาน
และกลุมประมงพื้นบานอําเภอบางสะพาน
นอกจากนี้กลุมเหล็กสหวิริยา ไดสนับสนุน
นํ้าดื่ม ในกิจกรรมดังกลาว โดยมี นายถาวร
โรจนะรัตน ประมงอําเภอบางสะพานและนายสมนึก
โหยบคาน หัวหนาหนวยปองกันและปราบปราม
ประมงทะเลบางสะพาน เปนผูรับมอบ

2 : ขาวฅนเหล็ก เอสเอสไอ

ประจําวันที่ 1 สิงหาคม 2565

“การฝกอบรมครัง้ นีเ้ ปนหลักสูตรทีม่ ปี ระโยชนตอ
เจาหนาที่สาธารณสุข และสมาชิก อสม. สําหรับ
การนํ า ไปประยุ ก ต ใ ช ใ นการทํ า งานอย า งมาก
ดานผูบริหารกลุมเหล็กสหวิริยา พรอมขับเคลื่อน โดยเฉพาะการพูดในที่ชุมชน และการนําเสนอ
พัฒนาสังคมใหคุณภาพชีวิตของคนบางสะพาน ผลงาน ถือเปนคุณสมบัติสําคัญของเจาหนาที่
ไดอยูรวมกันอยางยั่งยืน
สาธารณสุข และสมาชิก อสม. ทีจ่ าํ เปนตองมี และ
ผูส อ่ื ขาว “ขาวฅนเหล็กเอสเอสไอ” รายงานวา
เมือ่ ระหวางวันที่ 19 - 21 กรกฎาคม 2565 ทีผ่ า นมา
กลุมเหล็กสหวิริยา จัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร “การพูดเพื่อนําเสนอผลงาน” ใหแก
ตัวแทนสมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน (อสม.) ตัวแทนเจาหนาที่สาธารณสุข
ประจําโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล และ
ตัวแทนเจาหนาที่โรงพยาบาลบางสะพาน รวม
จํานวน 15 แหง มีผเู ขารวมทัง้ สิน้ 45 คน เพือ่ สงเสริม
ทักษะการสื่อสารและการนําเสนอผลงาน สราง
ความมั่นใจในการพูดในที่สาธารณะ และพัฒนา
เทคนิคการเลาเรือ่ งทีส่ ามารถนําไปปรับใชกบั การ
พูดในโอกาสตางๆ ได ซึ่งมีวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ
ที่มีความรูและความสามารถมาทอดถายความรู
อาทิเรื่อง 1) หลักการพูดในที่ชุมชน 2) การฝกพูด
3) การแนะนําและสอนวิธกี ารทํา Power Point เพือ่
การนําเสนอทีด่ มี ปี ระสิทธิภาพ 4) การทบทวนปรับ
แกไข การนําเสนอผลงานใหสมบูรณยิ่งขึ้น และ
5) การถายทอดประสบการณในการเขาประกวด อสม. ยังมีหนวยงานภาคเอกชนในพื้นที่รวมขับเคลื่อน
ดีเดน รวมถึงแนวคําถามของคณะกรรมการ และ และพัฒนาศักยภาพงานดานสาธารณสุขชุมชน
แนวทางการตอบคําถาม โดยไดรบั เกียรติจากนาย มาอยางตอเนือ่ ง ทําใหเกิดการมีสว นรวมระหวาง
สุดใจ ชูจนั ทร ผูช ว ยสาธารณสุขอําเภอบางสะพาน ภาคเอกชนและชุมชนในพืนที่เพื่อกําหนดทิศทาง
เปนประธานเปดกิจกรรมและมอบใบประกาศนียบัตร ดําเนินงานอยางเหมาะสม
แกผูผานการฝกอบรม ณ เดอะ คาแนล การเดน
วันนีผ้ มมีความยินดีและเปนเกียรติอยางมาก
รีสอรท อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี
ที่ไดเขารวมโครงการพัฒนาศักยภาพของ อสม.
ด า นนายผดุ ง ศั ก ดิ์ ปราณอุ ด มรั ต น บางสะพาน ซึ่งการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ จะ
หัวหนาสํานักการพัฒนาทีย่ งั่ และสือ่ สารกลุม เอส ทําใหเจาหนาที่ทุกทานไดฝกฝนและเรียนรูการ
เอสไอ เลาวา “กลุม เหล็กสหวิรยิ า ดําเนินกิจกรรม พูดและการนําเสนอผลงานเพิ่มขึ้น ขอใหทุกทาน
ตางๆ รวมกับหนวยงานภาครัฐ องคกรทางสังคม ทีม่ โี อกาสไดมาเขารวมกิจกรรมวันนีใ้ ชเวลาเรียนรู
และชุมชนในพื้นที่อําเภอบางสะพานมาอยาง ใหคมุ คา เพือ่ นําความรูท ไี่ ดมาประยุกตใชสาํ หรับ
ตอเนื่อง เพื่อรวมเปนหนวยงานที่ผลักดันและ การดําเนินงานภายในพื้นที่ของตนเองครับ”
ขับเคลื่อนพัฒนาสังคมใหคุณภาพชีวิตของคน
สําหรับการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการดังกลาว
บางสะพานไดอยูรวมกันอยางยั่งยืน
จัดขึน้ ระหวางวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2565 ประกอบ
ซึ่งการฝกอบรมฯ หลักสูตร “การพูดเพื่อนํา ดวย 1) หลักการพูดในที่ชุมชน 2) การฝกพูด 3)
เสนอผลงาน” แสดงถึงความตั้งใจจริงของกลุม การแนะนําและสอนวิธีการทํา Power Point เพื่อ
เหล็กสหวิริยาที่พรอมรวมพัฒนาศักยภาพดาน การนําเสนอที่ดีมีประสิทธิภาพ 4) การทบทวน
การพูด การนําเสนอผลงานใหกับ อสม. และ ปรับแกไข การนําเสนอผลงานใหสมบูรณยิ่งขึ้น
สํานักงานสาธารณาสุขอําเภอบางสะพาน โดย 5) การถายทอดประสบการณในการเขาประกวด
มีตัวแทน สมาชิก อสม.ที่ผานการคัดเลือกใหเขา อสม.ดีเดน รวมถึงแนวคําถามของคณะกรรมการ
ประกวดผลการดํ า เนิ น งาน ตัว แทนเจา หนา ที่ และแนวทางการตอบคําถาม และ 6) พิธีมอบ
สาธารณสุข ประจําโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ใบประกาศนียบัตรแกผูผานการฝกอบรม
ตําบล และโรงพยาบาลบางสะพาน พรอมทั้ง
โดยผูเ ขารวมกิจกรรมจะไดรบั ฟงการบรรยาย
ตัวแทนเจาหนาที่กลุมเหล็กสหวิริยา รวมจํานวน ความรู เรือ่ ง “หลักการพูดในทีช่ มุ ชน” ฐาน 4 ซึง่ ได
ทั้งสิ้น 45 คน เขารวมการฝกอบรมในครั้งนี้ดวย” รับเกียรติจากอาจารยปทมา สนธิทรัพย อาจารย
นายสุดใจ ชูจนั ทร ประธานในพิธีกลาววา ผูเ ชีย่ วชาญงานพัฒนาชุมชน และมีวทิ ยากรรวมฝก

เสริมศักยภาพ

ตอจากหนา 1

การนําเสนอผลงานดวย Power Point นายวินิตย
ศิริรัตนชัยกูล และนางสาวอารีรัตน ศิริรัตนชัยกูล
ตลอดระยะเวลา 2 วันอยางเต็มที่ รวมถึงการทบทวน
ปรับแกไข การนําเสนอผลงานใหสมบูรณยิ่งขึ้น
อาจารยปทมา สนธิทรัพย ผูเชี่ยวชาญ
งานพัฒนาชุมชน ใหสัมภาษณกับผูสื่อขาววา

เชนเดียวกับนางดวงพร รัศมี เจาหนาที่
รพ.สต.บานวังนํ้าเขียว เลาวา “นี่เปนครั้งแรกที่
มีโอกาสเขารวมอบรมการพูด รูสึกตื่นเตน กังวล
เครียด กลัววาตนเองจะทําไมได และขอชื่นชม
วิทยากรที่ชวยฝกใหมีความกลาแสดงออกขึ้น
กลาพูดตอหนาในที่ชุมชนมากขึ้น โดยสิ่งที่ไดรับ
จากการฝกอบรมครัง้ นี้ จะนําไปเตรียมความพรอม
เขาประกวดในพืน้ ที่ และปรับใชกบั ชีวติ ประจําวัน
พรอมจะถายทอดประสบการณใหเพือ่ นๆ อสม.ที่
ไมไดมารวมกิจกรรมในวันนี้ดวยคะ”
นางชูศรี ผิวขาว เจาหนาที่รพ.สต.บาน
ทุงขี้ตาย ใหสัมภาษณวา “รูสึกดีใจที่ไดเขารวม
อบรมฝกพัฒนาตนเองรวมกับเพื่อนๆ อสม.ใน
พื้นที่ขางเคียง เพราะ อสม.จะลงพื้นที่ปฏิบัติงาน
สวนใหญ เมื่อถูกมอบหมายใหนําเสนองานของ
ตนเองเกิดอาการประหมาไมกลาพูด เวทีนี้จึงนับ
วาเปนการฝกพูดสําหรับเจาหนาที่ไดเปนอยางดี
เรียนรูเทคนิควิธีการพูด การยืน และที่สําคัญมัน
ชวยใหมีความกลาแสดงออกเพิ่มขึ้นดวย”
นอกจากนี้ ผูเขารวมกิจกรรมจะไดรับฟง
ประสบการณในการเขาประกวด อสม.ดีเดน แนว
คําถามของคณะกรรมการ และแนวทางการตอบ
คําถาม โดยมีนายมาณพ ทองมา ประธาน อสม.
อําเภอบางสะพาน เปนผูถายทอดเรื่องราวเพื่อ
ใหตัวแทนสมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน (อสม.) ตัวแทนเจาหนาที่สาธารณสุข
ประจําโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล และ
ตัวแทนเจาหนาที่โรงพยาบาลบางสะพาน ได
เตรียมความพรอมและสามารถนําไปประยุกต
ปรับใชในพื้นที่ของตนเองตอไป

“รูสึกเปนเกียรติและดีใจที่ไดมีเปนสวนหนึ่งของ
โครงการนีม้ าอยางตอเนือ่ ง และเห็นทุกๆ การพัฒนา
ของเจาหนาที่ทุกคนที่มีความตั้งใจฝกปฏิบัติรวม
แลกเปลี่ยนเรียนรูในการทํากิจกรรมทุกขั้นตอน
และขอใหทกุ ทานนําสิง่ ทีไ่ ดรบั ไปตอยอดการพัฒนา
ตนเองและขยายผลสงตอใหผูอื่นอยางชัดเจน
เพือ่ เปนประโยชนตอ การ

ทํางานตอไป”
สงเสริมชื่อเสียงเมืองทองนพคุณ กลุมเหล็ก
นางปภาดา อมรสหวิ
ร
ิยาสนับสนุนงานทองเที่ยวบางสะพาน
ป ย ะกฤษฐ เจ า หน า ที่
กลุ ม เหล็ ก สหวิ ริ ย า ร ว มสนั บ สนุ น การจั ด งาน “ท อ งเที่ ย ว
รพ.สต.บ า นวั ง นํ้ า เขี ย ว
บางสะพาน ตํานานเมืองทอง” ครั้งที่ 13 ประจําป 2565 ระหวางวันที่
บอกวา “โครงการนี้ชวย
8 - 17 กรกฎาคม 2565 เพือ่ ประชาสัมพันธการทองเทีย่ วอําเภอบางสะพาน
เสริมดานบุคลิกภาพการ
โดยนายเลิศยศ แยมพลาย นายอําเภอบางสะพาน ประธานในพิธี
ยืนการพูด การใชนา้ํ เสียง
เปด เปนผูรับมอบ ณ เวทีลานวัดเขาโบสถ (พระอารามหลวง) อําเภอ
สามารถนํ า ไปต อยอด
บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
ประยุกตใชประโยชนได
จริง ทั้งวิชาการ เทคนิค
รวมถึงการสรางพลังสราง
ความมั่นใจใหกับผูเขา
รับการอบรม ซึง่ บางทาน
ไม มี ป ระสบการณ ด า น
การพูดนําเสนอผลงาน
แตมคี วามพยายามและ
ตัง้ ใจฝกปฏิบตั ทิ กุ ขัน้ ตอน
เพื่อฝกพัฒนาบุคลากร
ทางการแพทยของอําเภอ
บางสะพานใหดีขึ้นไป”

มุงสูธุรกิจคารบอนตํ่า ธุรกิจยั่งยืน โลกยั่งยืน บริษัท สหวิริยา
สาธารณะเปนทีป่ รึกษา ไดแก สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
สตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ ใหความสําคัญกับ
กระทรวงพลังงาน การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย และองคการ
การจัดการเพือ่ ลดปญหากาซเรือนกระจกผานกิจกรรมทีเ่ กีย่ วของ จัดตั้ง CCUS Consortium มุงเปา Net Zero บริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) ณ ศูนยนทิ รรศการ
กับการใชพลังงาน ทรัพยากร รวมทัง้ การเกิดขยะ ของเสีย และมลพิษ
และการประชุมไบเทค
สํ า หรั บ กลุ ม ความร ว มมื อ การพั ฒ นาเทคโนโลยี ด า นการดั ก จั บ
จากกระบวนการดําเนินธุรกิจ ซึ่งนําไปสูภาวะโลกรอนและการเปลี่ยนสภาพ เอสซีจี ซีเมนต จํากัด (SCG Cement) บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแกส
ภูมิอากาศผานกิจกรรมที่สําคัญ อาทิ รายงานการปลดปลอยกาซเรือน จํากัด (BIG) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)(PTTGC) ใชประโยชน และกักเก็บกาซคารบอนไดออกไซด “CCUS Consortium”
เกิดจากการรวมกันจัดตั้งระหวางศูนยเทคโนโลยี
กระจกขององคกร รวมเปนสมาชิกคารบอนนิวทรัล
และวิ ศ วกรรมเพื่ อ เศรษฐกิ จ ชี ว ภาพ เศรษฐกิ จ
ประเทศไทย มุงเนนการใชทรัพยากรและพลังงาน
หมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว คณะวิศวกรรมศาสตร
หมุนเวียน พัฒนาผลิตัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และสมาชิกใน 5 กลุม
รวมโครงการ Life Cycle Assessment (LCA) รวมกับ
อุตสาหกรรมหลัก คือ กลุมอุตสาหกรรมนํ้ามันและ
Worldsteel Association และรวมกับพันธมิตรจัดตั้ง
แกส (oil & gas) ซีเมนต(cement) เหล็ก(steel)
CCUS Consortium มุงเปา Net zero
เคมี(chemical) และพลังงาน (power) เพื่อสงเสริม
โดยเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ที่ผานมา
ให ทุ ก ภาคส ว นเกิ ด ความตระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) หรือ
ของปญหาและการแกปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
เอสเอสไอ นําโดยนายกิตติศักดิ์ มาพะเนาว ประธาน
ภูมิอากาศจากกาซคารบอนไดออกไซดผานการจัด
เจาหนาที่เทคโนโลยีกลุม (คนแรกจากซาย) รวมการ
กิจกรรมตางๆ อีกทั้งผลักดันและพัฒนาเทคโนโลยี
ประกาศจัดตัง้ กลุม ความรวมมือการพัฒนาเทคโนโลยี
ดานการดักจับใชประโยชน และกักเก็บกาซคารบอนไดออกไซด “CCUS บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) (GPSC) และพันธมิตร CCUS ใหมีทิศทางที่สอดคลองกับเทคโนโลยี สังคม เศรษฐกิจ และกฎหมาย
Consortium” (CCUS) พรอมกับผูบริหารขององคกรสมาชิก ไดแก บริษัท ภาคการศึกษา ไดแก จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ภายในงาน Future Energy ของประเทศไทย พรอมขับเคลื่อนองคกรและประเทศไทยใหบรรลุเปาหมาย
ปตท. จํากัด (มหาชน) (PTT) บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด Asia 2022 โดยมีนางเปรมฤทัย วินัยแพทย รองปลัดกระทรวงพลังงาน ความเปนกลางทางคารบอน (Carbon Neutrality) และการปลอยกาซ
(มหาชน) (PTTEP) บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) (Thai Oil) บริษัท ใหเกียรติรวมเปนสักขีพยาน พรอมดวยหนวยงานภาครัฐและองคกร เรือนกระจกสุทธิเปนศูนย (Net Zero)

SSI รวมพันธมิตร 5 อุตสาหกรรมหลัก

ขาวฅนเหล็ก เอสเอสไอ : 3

ประจําวันที่ 1 สิงหาคม 2565

ใหมคี ณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี ผูบ ริหารเผย บุคลากรทุกคน
เปนทรัพยากรสําคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจของ
องคกรใหเดินหนา ทุนการศึกษาจะเปนสวนสนับสนุน
ใหเยาวชนกลับมาพัฒนาพืน้ ทีบ่ างสะพานบานเรา
ผูสื่อขาว “ขาวฅนเหล็กเอสเอสไอ” รายงาน
วา เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 บริษัท สหวิริยา
สตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ จัด
กิจกรรมมอบทุนการศึกษาใหแกบตุ รพนักงานทีม่ ี
ผลการเรียนดี และผานเกณฑการพิจารณาตัดสิน
ของคณะกรรมการโครงการ SSI Run For Friends
ซึ่งนํารายไดจากการสมัครเขารวมกิจกรรม และ
เงินสนับสนุนโครงการของบริษัทมอบเปนทุนการ
ศึกษาใหแกบตุ รพนักงาน จํานวนทัง้ สิน้ 42 ทุน รวม
มูลคา 57,800 บาท โดยมีนายนาวา จันทนสุรคน
กรรมการผูจัดการใหญ และผูบริหารเอสเอสไอ
รวมสรางขวัญกําลังใจบุตรพนักงาน และมอบทุน
การศึกษา ณ หองประชุมออดิทอเรียม “เอสเอสไอ”
(โรงงานบางสะพาน)
นายนาวา จันทนสุรคน กรรมการผูจ ดั การ
ใหญ “เอสเอสไอ” รวมแสดงความยินดีกับผูที่
ไดรับทุนการศึกษา พรอมกลาววา “บุคลากรทุก
คนเปนทรัพยากรสําคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ

สําหรับเกณฑการพิจารณาใหทนุ ของโครงการ
“SSI Run For Friends” มีรายละเอียดดังนี้
1) ทุนการศึกษาระดับประถมศึกษา 1-3 ทุนละ
1,000 บาท ผลการเรียน (เกรดเฉลีย่ ) 3.50 ขึน้ ไป
2) ทุนการศึกษาระดับประถมศึกษา 4-6 ทุนละ
1,000 บาท ผลการเรียน (เกรดเฉลี่ย) 3.40 ขึ้นไป
3) ทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 1-3 ทุนละ
1,500 บาท ผลการเรียน (เกรดเฉลี่ย) 3.20 ขึ้นไป
และ 4)ทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 4-6 ทุนละ
1,500 บาท ผลการเรียน (เกรดเฉลี่ย) 3.00 ขึ้นไป
จากการจัดกิจกรรมรวมจํานวน 6 ครั้ง มี
พนักงานเขารวมจํานวน 180 คน โดยมีผูเขารวม
โครงการที่ผานเกณฑการพิจารณาตัดสินจาก
คณะกรรมการของโครงการฯ ไดรับทุนการศึกษา
รวมจํานวนทั้งสิ้น 42 ทุน ดังนี้
1) ทุนการศึกษาระดับประถมศึกษา 1 - 3
จํานวน 4 ทุน (ทุนละ 1,000 บาท)
2) ทุนการศึกษาระดับประถมศึกษา 4 - 6
จํานวน 12 ทุน (ทุนละ 1,000 บาท)
3) ทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 1 - 3
จํานวน 12 ทุน (ทุนละ 1,500 บาท)
4) ทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 4 - 6
จํานวน 14 ทุน (ทุนละ 1,700 บาท)
ทัง้ นี้ โครงการ SSI Run For Friends ครัง้ ถัดไป

ขององคกรใหเดินหนา “เอสเอสไอ” พรอมผลัก
ดั น และสนั บ สนุ น บุ ค ลากรขององค ก รทุ ก คน
ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมถึงคุณภาพชีวิตของ
ครอบครัวพนักงานผานกิจกรรมโครงการตางๆ
เชนโครงการ SSI Run For Friends ในวันนี้ไดนํา
เงินรายไดจากคาสมัครเขารวมกิจกรรมสมทบ
เขากองทุน “เพื่อนชวยเพื่อน” เอสเอสไอ และ
มอบเปนทุนการศึกษาแกบุตรพนักงานที่เรียนดี
สรางขวัญกําลังใจใหเด็กและเยาวชนที่ตั้งใจเลา
เรียน และชวยบรรเทาคาใชจายใหกับครอบครัว
พนักงานในสภาวะเศรษฐกิจชวงนี้ไดอีกทางดวย
สวนผูที่ไดรับทุนการศึกษาครั้งนี้ ขอใหทุก
คนรักษาผลการเรียนดีแบบนี้ตอไป และมุงมั่น
ตัง้ ใจศึกษาเลาเรียน เพือ่ อนาคตจะนําความรูแ ละ
ประสบการณกลับมาพัฒนาพืน้ ทีบ่ างสะพานบาน
เราสืบไป”
เชนเดียวกับนายธีระวุฒิ ลอมพงษพพ
ิ ฒ
ั น
หัวหนาสายทรัพยากรบุคคลและธุรการเอสเอสไอ
บอกวา “โครงการ SSI Run For Friends จัดขึ้น
ตอเนื่องเปนปที่ 3 ซึ่งเปดโอกาสใหพนักงานและ
ครอบครัวพนักงานเอสเอสไอเขารวมกิจกรรม แต
เนือ่ งจากสถานการณการแพรระบาดของเชือ้ ไวรัส
โควิด-19 จึงตองงดการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัว
เปนกลุมคนจํานวนมาก และเปลี่ยนรูปแบบการ
วิ่งมาเปน ”วิ่งที่ไหนก็ได” โดยมีวัตถุประสงค คือ
ใหพนักงานใสใจสุขภาพมากขึ้น และขยายตอ
การมีสุขภาพที่แข็งแรงใหกับครอบครัวพนักงาน
ดวย สวนเงินรายไดจากการเขารวมกิจกรรมมอบ
เปนทุนการศึกษาใหแกบตุ รพนักงานทีผ่ า นเกณฑ
การพิจารณาจากคณะกรรมการโครงการครับ”

จะจัดขึ้นระหวางวันที่ 27-28 สิงหาคม 2565 หรือ
สามารถสอบถามรายละเอียดของโครงการเพิ่ม
เติมไดที่ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด
(มหาชน) โรงงานเอสเอสไอบางสะพาน ฝ า ย
พนั ก งานสั ม พั น ธ เ อสเอสไอ (ERL) เบอร โ ทร.
0-3269-1403-5 ตลอดเวลาทําการ
นายสัญญา นงนุช ผูเขารวมกิจกรรมให
สัมภาษณวา “ขอบคุณที่เอสเอสไอเปดโอกาส
ใหพนักงานและครอบครัวพนักงานไดเขารวม
กิจกรรมขององคกร นอกจากเปนการใชเวลาวาง
รวมกันของครอบครัวที่เกิดประโยชนตอสุขภาพ
แลว ยังนํารายไดจากกิจกรรมสนับสนุนเปนทุน
การศึกษาแกบุตรของพนักงานอีกดวย”
ด า นนายสิ ท ธิ ชั ย สุ ข สวั ส ดิ์ ผู เ ข า ร ว ม
กิจกรรม เลาวา “สวนตัวนัน้ ชืน่ ชอบการออกกําลัง
กายและตั้งใจทําเปนประจําอยางสมําเสมอ ซึ่ง
กิจกรรมนี้เปดโอกาสเชิญชวนสมาชิกครอบครัว
มารวมดวยได ทําใหชว งเวลาการวิง่ นัน้ เพิม่ ความ
สนุกมากขึ้น โดยทุกครั้งจะมีของรางวัลแจกใน
แตละกิโลเมตรที่วิ่งได ในสวนของรายไดของคา
สมัครเขารวมกิจกรรมยังมอบเปนทุนการศึกษา
ใหแกบุตรพนักงานดวยครับ”
เด็กชายชิษณุพงศ สุขสวัสดิ์ ผูเขารวม
กิจกรรมและไดรับทุนการศึกษา ใหสัมภาษณ
ว า “กิ จ กรรมนี้ ทํ า ให ผ มได อ อกกํ า ลั ง ร ว มกั บ
ครอบครัว เปนการใชเวลาวางใหเปนประโยชน
และเสริมสรางสุขภาพรางกายใหมีความแข็งแรง
เพิ่มขึ้น และสําหรับทุนการศึกษาที่ไดรับนั้น ยิ่ง
ชวยเสริมกําลังใจดานการเรียนอยางมาก เพราะ
ทําใหรวู า สิง่ ทีผ่ มตัง้ ใจมันไมไดสญ
ู เปลาเลยครับ”

รันฟอรเฟรน

ตอจากหนา 1

สวัสดีครับ “ผมเด็กชายเหล็กมวน” วันนี้เรา

กลับมาพบกันในบทความ “เหล็กรักษโลก” กันอีก
เชนเคยครับ เมื่อครั้งที่แลวผมไดพาพี่ๆ ทุกทานไป
รูจ กั กับประเภทของฉลากสิง่ แวดลอมของเอสเอสไอ
กันแลวนะครับ หากพีๆ่ ยังจํากันไดฉลากสิง่ แวดลอม
เอสเอสไอของเราได ผ า นการรั บ รองฉลากสิ่ ง แวดลอมประเภทที่ 2 หรือเปนชื่อภาษาอังกฤษวา
“Self-declared Environment Claims” นัน่ เองครับ
สําหรับวันนี้ผมจะพาพี่ๆ ทุกทานไปทําความรูจักกับ
ผลิตภัณฑเหล็กของเอสเอสไอที่ผานการรับรอง
ตามมาตรฐานฉลากสิ่งแวดลอม ซึ่งมีดวยกันถึง
11 ประเภทผลิตภัณฑเลยนะคราบ แตสําหรับ Ep.นี้
ผมจะนํามาใหพี่ๆ รูจักเพียงแค 3 ผลิตภัณฑกอนนะ
ครับ และใน Ep. ถัดๆ ไปผมจะนํานองๆ ผลิตภัณฑ
มาทยอยเลาใหพี่ๆ ฟงกัน อยากรูกันแลวใชไหมครับ
วาผลิตภัณฑเหล็กของเอสเอสไอประเภทไหนบาง
ที่ผานการรับรองวาเปนผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม ถาอยากรูแลว...อยารอชาตามผม
มาเลยยยยยยย
ก อ นที่ เ ราจะไปทํ า ความรู จั ก ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่
ผานการรับรองมาตรฐานฉลากสิ่งแวดลอมของ
เอสเอสไอ ผมจะขอเลาถึงเกณฑที่ใชสําหรับชี้วัด
ความเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมของผลิตภัณฑ โดย
ผลิตภัณฑที่จะผานการรับรองฉลากสิ่งแวดลอม
ของเอสเอสไอนั้นจะตองผานเกณฑดังตอไปนี้อยาง
นอยหนึ่งตัวนะครับ ซึ่งเกณฑจะประกอบไปดวย 1.
Degradable เปนผลิตภัณฑที่สามารถแตกสลาย
ได 2. Design for disassembly ผลิตภัณฑมีการ
ออกแบบเพื่อใหงายตอการแยกชิ้นสวน 3. Extended
life product ผลิตภัณฑมีอายุการใชงานที่ยาวนาน
4. Recovered energy ผลิตภัณฑสามารถนํา
พลังงานกลับมาใชใหม 5. Recyclable ผลิตภัณฑ
สามารถแปรสภาพใชใหมไดหรือมีสว นประกอบจาก
วัสดุรีไซเคิลหรือมีการนําของเสียจากกระบวนการ
อื่นๆ มาใชใหม 6. Reduced energy consumption
มีการลดการใชพลังงานชวงใชงาน 7. Reduced
resource use มีการลดการใชทรัพยากรชวงการ
ผลิตและการกระจายสินคา 8. Reusable and reﬁllable ผลิตภัณฑสามารถนํากลับมาใชใหม 9.Waste
reduction การลดของเสีย 10. Renewable energy
การใชพลังงานหมุนเวียน และ 11. Greenhouse Gas
Reduction การลดการปลอยกาซเรือนกระจก และ
นี่ก็คือเกณฑที่ทางเอสเอสไอใชสําหรับการรับรอง
ผลิตภัณฑเหล็กที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมครับ
ผมขอเริม่ ตนดวยผลิตภัณฑตวั แรกทีผ่ า นการ
รับรองก็คอื ”เหล็กแผนรีดรอนชนิดมวน” หรือ “Hot
Rolled Coil” ซึง่ ก็คอื ตัวผมนัน่ เองครับ สําหรับเหล็ก
แผนรีดรอนชนิดมวนนั้น ผานเกณฑความเปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอมถึง 8 หัวขอเลยนะครับ ประกอบดวย
1. เปนผลิตภัณฑทส่ี ามารถแตกสลายได 2. ผลิตภัณฑ
มีอายุการใชงานที่ยาวนาน 3. ผลิตภัณฑ

สามารถนําพลังงานกลับมาใชใหม 4. ผลิตภัณฑ
สามารถแปรสภาพใชใ หมไ ดห รือมีสวนประกอบ
จากวัสดุรีไซเคิลหรือมีการนําของเสียจากกระบวน
การอื่นๆ มาใชใหม 5. การลดการใชพลังงานชวง
ใชงาน 6. มีการลดการใชทรัพยากรชวงการผลิต
และการกระจายสินคา 7. การลดของเสีย และ 8.
การลดการปลอยกาซเรือนกระจก เห็นไหมละครับ
วาตัวผมเปนผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
สูงมากๆ เลยนะครับ
สวนผลิตภัณฑตัวที่สองที่ผานการรับรอง
ก็คือ “เหล็กแผนรีดรอนชนิดมวนประเภทลางผิว
และเคลือบนํ้ามัน” หรือ “Hot Rolled Coil Picked
& Oiled” ซึ่งเปนนองสาวสุดรักของผม และเปน
ผลิตภัณฑที่เกิดตามผมมาติดๆ เลยละครับ สําหรับ
เหล็กแผนรีดรอนชนิดมวนประเภทลางผิวและเคลือบ
นํา้ มันนัน้ ไดผา นเกณฑความเปนมิตรตอสิง่ แวดลอม
ดวยกันทั้งหมด 5 หัวขอครับ ประกอบดวย 1. เปน
ผลิตภัณฑที่สามารถแตกสลายได 2. ผลิตภัณฑ
สามารถแปรสภาพใชใหมไดหรือมีสว นประกอบจาก
วัสดุรีไซเคิลหรือมีการนําของเสียจากกระบวนการ
อื่นๆ มาใชใหม 3. ผลิตภัณฑสามารถนําพลังงาน
กลับมาใชใหม 4. มีการลดการใชทรัพยากรชวงการ
ผลิตและการกระจายสินคา และ 5. การลดของเสีย
บอกเลยวานองสาวของผมก็มีความเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมไมแพผมเลยนะคราบบบบบบ
และผลิตภัณฑตวั ทีส่ ามทีผ่ า นการรับรองก็คอื
“เหล็กแผนมวนชุปสังกะสีดวยกรรมวิธีทางไฟฟา”
หรือ “HEG” ไดผานเกณฑความเปนมิตรตอสิ่ง
แวดลอมถึง 6 หัวขอดวยกันครับ ซึง่ ประกอบดวย 1.
เปนผลิตภัณฑทสี่ ามารถแตกสลายได 2. ผลิตภัณฑ
มีอายุการใชงานที่ยาวนาน 3. ผลิตภัณฑสามารถ
นําพลังงานกลับมาใชใหม 4. ผลิตภัณฑสามารถแปร
สภาพใชใหมไดหรือมีสวนประกอบจากวัสดุรีไซเคิล
หรือมีการนําของเสียจากกระบวนการอื่นๆ มาใช
ใหม 5. มีการลดการใชทรัพยากรชวงการผลิต
และการกระจายสินคา และ 6. การลดของเสีย ซึ่ง
ผมแอบทราบมาวาผลิตภัณฑ HEG ของเอสเอสไอ
นั้นสามารถตานทานการกัดกรอนไดดีกวาชั้นเหล็ก
ประมาณ 25-40 เทา สามารถเพิ่มอายุการใชงาน
ไดถึง 2-7 ปเลยนะครับ เห็นไหมครับวาผลิตภัณฑ
ของเราออกแบบและวิจัยใหมีความเปนมิตรกับโลก
ของเราใหมากที่สุด
นีเ่ ปนเพียงออเดิรฟ แค 3 ผลิตภัณฑแรกเทานัน้
นะครับ อีก 8 ผลิตภัณฑทเี่ หลือนัน้ จะมีความเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอมมากขนาดไหน ผมขอเก็บไวกอนแลว
จะนํามาทยอยเลาใหพี่ๆ ฟงในครั้งถัดไป และสําหรับ
วันนี้ผมตองขอตัวลาไปกอน แลวพบกับผมเด็กชาย
เหล็กมวน พรอมสาระดีๆ ในบทความ “เหล็กรักษโลก”
ในครั้งหนานะครับ และเพื่อไมใหพลาดสาระความรู
และขาวสารดีๆ แบบนี้ พี่ๆ อยาลืมกดติดตามเพจ
#SSIGroupThisWeek กันนะครับ สวัสดีคราบบบ

4 : ขาวฅนเหล็ก เอสเอสไอ

ประจําวันที่ 1 สิงหาคม 2565

กลุมเหล็กสหวิริยาหนุนเศรษฐกิจทองถิ่นแข็งแกรง
6 เดือนมูลคาจัดซื้อชุมชน 164 ลานบาท
นายผดุงเกียรติ แตรุงเรือง หัวหนาศูนย
จัดหากลุม เปดเผยวา กลุมเหล็กสหวิริยามีนโยบาย
สนับสนุนสินคาและบริการจากชุมชนบางสะพานอยาง
ตอเนื่อง ดวยการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนกลุมตางๆ
ในอําเภอบางสะพาน ใหเกิดการผลิตสินคาที่ตรงกับ
ความตองการของโรงงาน รวมถึงสงเสริมดานการ
ประชาสัมพันธ การพัฒนาสินคาและบริการ และการ
จัดซือ้ เพือ่ ใหเศรษฐกิจชุมชนมีความแข็งแกรง เกิดการ
กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจใหคนในชุมชนและทองถิน่
รวมถึงลดความเหลือ่ มลํา้ ทางเศรษฐกิจ และลดอัตรา
การยายถิ่นเพื่อทํางานในเมือง โดยในป 2565 กลุม
เหล็กสหวิริยาไดตั้งเปาหมายการจัดซื้อชุมชนอยูที่
320 ลานบาท จากเดิมป 2564 ที่มีการจัดซื้ออยูที่

เครื่องแบบพนักงาน
293 ลานบาท เพิ่มขึ้น
ปุยหมักชีวภาพ และ
รอยละ 9.2
ไมกวาดกานมะพราว
ซึ่งตั้งแตเดือน
2) โครงการสงเสริม
มกราคม-มิ ถุ น ายน
และพั ฒ นาสิ น ค า ให
2565 กลุ ม เหล็ ก
ผลิตไดในชุมชน อาทิ
สหวิริยา ไดจัดซื้อ
จั ด ห า สิ น ค า แ ล ะ
นํ้ายาลางจาน นํ้ายา
บริ ก ารจากชุ ม ชน
ลางหองนํ้า ผารอง
รวมแล ว เป น มู ล ค า
เหล็กมวน ชุดกีฬา
164 ลานบาท ใน 4
ถุงมือหนัง ขาวสาร
กลุม ประกอบดวย 1)
(กลุมแมบานตางๆ)
สินคาที่ผลิตไดในทองถิ่น อาทิ เศษผาทําความสะอาด ชุ ด ของขวั ญ กระเช า ของขวั ญ ดอกไม ป ระดิ ษ ฐ
ทั่วไป เศษผาทําความสะอาด ผาปดจมูก ถุงมือผา พวงหรีดจากกลุมแมบาน และนํ้าดื่มชุมชน 3) สินคา

“งานสรางคน เหล็กสรางชาติ”

ประจําเดือน ส.ค. 65

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) (SSI)

• วิศวกร จํานวน 4 อัตรา (ประจําโรงงาน)

- วิศวกรวิจัยและพัฒนาวัสดุ วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโลหะการ/วัสดุ (1 อัตรา)
- วิศวกรวิศวกรพลังงาน วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมพลังงาน/วิศวกรรมไฟฟา
(มีประสบการณดานพลังงานและพลังงานทดแทน) (1 อัตรา)
- วิศวกรการจัดการคลังสินคาและจัดสง
วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ/โลจิสติกส (1 อัตรา)
- วิศวกรซอมบํารุง วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (1 อัตรา)

• ชางเทคนิคไฟฟา (Technician) จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
วุฒิ ปวส. สาขาเครื่องกล/ชางยนต/ชางเชื่อม
• พนักงานจางเหมา จํานวน 5 อัตรา

วุฒิ ม.6-ปวช. สาขาชางไฟฟา เครือ่ งกล อุตสาหการ อิเล็กทรอนิกส หรือชางยนต (2 อัตรา)
วุฒิ ปวส. สาขาชางไฟฟา เครื่องกล อุตสาหการ อิเล็กทรอนิกส หรือชางยนต (3 อัตรา)

บริษัท เวสทโคสท เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (WCE)

• Engineer Production (วิศวกรสวนงานการผลิต) จํานวน 1 อัตรา
(ประจําโรงงาน)

วุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร สาขาเครื่องกล

• QA Engineer (วิศวกรรับประกันคุณภาพ) จํานวน 1 อัตรา

วุฒิปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร (เครื่องกล/อุตสาหการ) หรือ
เทียบเทา (มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม)

ที่ชุมชนเปนตัวแทนจําหนาย อาทิ อุปกรณสํานักงาน
อุปกรณฮารดแวร อุปกรณกอสราง และหินคลุก
และ 4) บริการที่จัดหาจากชุมชน อาทิ บริการเชารถ
บริการซอมรถ บริการซอมอุปกรณเครื่องจักรทั่วไป
บริการแรงงาน งานทําปายและงานพิมพ
ทั้งนี้ ผูประกอบหรือกลุมวิสาหกิจชุมชน รายใด
สนใจเขารวมเปนคูค า กับกลุม เหล็กสหวิรยิ า หรือตองการ
ปรึกษาเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน สามารถ
ติดตอไดที่สํานักจัดหากลุม หรือสํานักการพัฒนาที่
ยั่งยืนและสื่อสารกลุม บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี
จํากัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ ไดตลอดเวลาทําการ
ที่เบอรโทรศัพท 0-3269-1403, 0-3269-1411,
0-3269-1413-14

• ชางเทคนิค จํานวน 5 อัตรา

วุฒิ ปวส. เครื่องกล ชางโลหะ ชางยนต ชางเชื่อม (มีประสบการณดานซอมบํารุง
จะพิจารณาเปนพิเศษ)

บริษัท เหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน) (TCRSS)

• วิศวกรฝายผลิต จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
• พนักงานขับเครน จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
วุฒิ ม.6 - ปวช. ขึ้นไป สาขาชางอุตสาหกรรม
• พนักงานปฏิบัติการ จํานวน 3 อัตรา (ประจําโรงงาน)
วุฒิ ปวช.- ปวส. สาขาชางอุตสาหกรรม (ยกเวนชางกอสราง)

บริษัท เหล็กแผนเคลือบไทย จํากัด (มหาชน) (TCS)

• วิศวกรเยาว (Junior Engineer) แผนกซอมบํารุงไฟฟา จํานวน 1 อัตรา
(ประจําโรงงาน)

วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟา

• วิศวกร (Engineer) แผนกซอมบํารุงไฟฟา จํานวน 1 อัตรา
(ประจําโรงงาน)

วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟา

• วิศวกรเยาว (Junior Engineer) แผนกวิเคราะหคณุ ภาพ จํานวน 1 อัตรา
(ประจําโรงงาน)

วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี/วิทยาศาสตรเคมี

บริษัท ทาเรือประจวบ จํากัด (PPC)

• Electrical Equipment Engineer (วิศวกรไฟฟา) จํานวน 1 อัตรา

• ผูจ ดั การฝายพัฒนาธุรกิจ จํานวน 1 อัตรา (ประจําสํานักงานกรุงเทพฯ)

• Project Engineer จํานวน 2 อัตรา

• กลาสี / สรั่งปากเรือ จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)

วุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร หรืออุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาไฟฟา อิเล็กทรอนิกส วัดคุม สื่อสาร และคอมพิวเตอร
วุฒปิ ริญญาตรี หรือ ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร สาขาเครือ่ งกล/ไฟฟา/โยธา/อุตสาหการ
(มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ประเภท กว.สามัญ)

วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ดานบริหารธุรกิจ (การเงินการธนาคาร) หรือเศรษฐศาสตร
วิเคราะหโครงการ หรือวิชาชีพดานขนสงทางเรือพาณิชยนาวี

วุฒิ ปวส. ทุกสาขา มีประสบการณใชอุปกรณ เครื่องมือสาขาชางยนต (ผานการ
อบรมตามขอบังคับของกรมเจาทาบังคับ)

น / สรั่งชางกล จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
• Environment Engineer จํานวน 2 อัตรา (ประจําสํานักงานกรุงเทพฯ) • ชวุฒางนํิ ม.6้า-มัปวส.
มีเอกสารการอบรม STCW การอบรมความปลอดภัยในกรณีฉกุ เฉิน
วุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท ทุกสาขา
ตามที่กรมเจาทากําหนด
• Sales Engineer จํานวน 1 อัตรา (ประจําสํานักงานกรุงเทพฯ)
• ตนเรือ-กัปตันเรือ จํานวน 2 อัตรา (ประจําโรงงาน)
วุฒปิ ริญญาตรี หรือปริญญาโท ดานบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด หรือสายงานวิศวกรรมศาสตร
วุฒิ ปวช.- ปวส.สาขาชางยนต ชางกลโรงงาน (มีประสบการณเปนตนเรือ หรือกัปตัน
เรือ TUG ไมนอยกวา 2 ป หรือมีประสบการณในการทํางานบนเรือ TUG ไมนอย
• Civil Service จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
กวา 3 ป) มีเอกสารคนประจําเรือตามที่กรมเจาทากําหนด
วุฒิ ปวช. - ปวส. สาขาชางกอสราง/โยธา หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
• พนักงานขับรถ จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
• Human Resources Assistant Manager จํานวน 1 อัตรา
วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ รัฐศาสตร นิติศาสตร หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวของ

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

ไมจํากัดวุฒิการศึกษาและมีใบขับขี่

ทํางาน (ถามี) การสอบขอเขียนและการสัมภาษณโดยคณะกรรมการ ตามหลักเกณฑทแี่ 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 หรือทําซํา้ โดยไมไดรบั อนุญาต และบทความใดๆ ทีเ่ ปนการแสดงความคิดเห็น วิจารณ หรือวิเคราะห เปนเพียงความเห็นของนักเขียน ทางคณะผูจ ดั ทําขอสงวนสิทธิใ์ นการรับผิดชอบ

