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บรรณาธิการ

สารบัญ

	 ข่าวสารตลาดแรงงานประจ�าเดอืนกุมภาพันธ์	2559	ขอรายงานพิเศษ	เดก็ไทยสร้างแบรนด์ธุรกิจใหม่เงนิล้าน	“OKUSNO”	 

ตามด้วยสายด่วน	1694	ซ่ึงมเีร่ืองราวทีน่่าสนใจ	ดงัน้ี	จดทะเบยีนแรงงานต่างด้าวสญัชาตเิมยีนมา	ลาว	และกัมพชูา	เพือ่ขออนญุาต

ท�างาน	กรมการจดัหางานเผยทศิทางความต้องการแรงงาน...	พบการขายส่ง-ปลีก	การบริการ	การซ่อมแซมยานยนต์	มคีวามต้องการ

แรงงานมากที่สุด	แนะนักเรียน	นักศึกษา	เลือกเรียนในสายที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน	และกรมการจัดหางานคุมเข้ม...	

การใช้สื่อออนไลน์	ป้องกันคนหางานถูกหลอกจากขบวนการค้ามนุษย์และกลุ่มมิจฉาชีพ	

	 ส่วนมองภูมิภาคฉบับนี้เร่ิมด้วยภาคเหนือ	 “เปิดรับฟังความเห็นสร้างจุด	 ผ่านแดนถาวรการค้าชายแดน”	 ตามด้วยภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือ	 แบงค์ชาติ	 ชี้	 “ภาวะเศรษฐกิจภาคอีสานปี	 2558	 ขยายตัวคาดเศรษฐกิจปี	 59	 ปรับตัวดีขึ้น”	 และภาคใต้	 

รถไฟทางคู่ช่วงสุราษฎร์ธานี-ชุมทางหาดใหญ่-สงขลา	น�าไปสู่การพัฒนาความเจริญส่วนภูมิภาค

	 นอกจากนี้ยังมี	English	for	Career	ค�าถามน่ารู้	ตามด้วยรอบรั้ว	รอบโลก	กระทรวงแรงงาน	สร้างความเชื่อมั่น	ผ่านเวที

สัมมนาอาหารโลกที่มอลต้า	 อาชีพมั่นคงเดือนนี้ขอน�าเสนอ	 อาชีพใหม่ปี	 ’59	 Smart	 Doe	 กระทรวงแรงงานมุ่ง	 “ประชารัฐ”	 

แก้ขาดแคลนแรงงาน	และปิดท้ายด้วยร้อยแปดพันเรื่อง	ในหัวข้อ	“สมัครงานอย่างไรให้ได้งาน”

Special Report

	 •	 เด็กไทยสร้างแบรนด์ธุรกิจใหม่เงินล้าน	“OKUSNO”	 3

สายด่วน 1694

	 •	 จดทะเบียนแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา	ลาว	และกัมพูชา	เพื่อขออนุญาตท�างาน	 	4	

	 •	 กรมการจัดหางานเผยทิศทางความต้องการแรงงานพบการขายส่ง-ปลีก	การบริการ	การซ่อมแซมยานยนต์	 4

  มคีวามต้องการแรงงานมากทีสุ่ด	แนะนกัเรียน	นกัศึกษาเลอืกเรียนในสาย	ทีเ่ป็นความต้องการของตลาดแรงงาน   

	 •	 กรมการจดัหางานคมุเข้ม...	การใช้ส่ือออนไลน์	ป้องกันคนหางานถูกหลอกจากขบวนการค้ามนษุย์และกลุม่มจิฉาชีพ	 5

มองภูมิภาค

	 •	 “เปิดรับฟังความเห็นสร้างจุด	ผ่านแดนถาวรการค้าชายแดนอีสาน”	 6	

	 •	 แบงค์ชาติ	ชี้	“ภาวะเศรษฐกิจภาคอีสานปี	2558	ขยายตัว	คาดเศรษฐกิจปี	59	ปรับตัวดีขึ้น”	 6

	 •	 รถไฟทางคู่ช่วงสุราษฎร์ธานี-ชุมทางหาดใหญ่-สงขลา	น�าไปสู่การพัฒนาความเจริญส่วนภูมิภาค	 7
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สารพัน ปัญหา

	 •	 STEM	Education	คืออะไร?		 9

รอบรั้ว รอบโลก

	 •	 กระทรวงแรงงาน	สร้างความเชื่อมั่น	ผ่านเวทีสัมมนาอาหารโลกที่มอลต้า	 9

อาชีพมั่นคง

	 •	 อาชีพใหม่ปี	’59	 10
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	 •	 กระทรวงแรงงานมุ่ง	“ประชารัฐ”	แก้ขาดแคลนแรงงาน	 11
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 OKUSNO คางกุ้งทอดกรอบ  

เป็นธรุกิจท่ีเกิดขึน้จากการมองเห็นโอกาส ท�าสิง่

ท่ีผูค้นมองข้ามมาเป็นสิง่ท่ีมีมูลค่าขึน้มา เริม่จาก

ไปลองแงะส่วนท่ีน่ิมท่ีสดุของกุ้งออกมาทอดบ้าง  

อบบ้าง ท�าอย่างไรไม่ให้อมน�้ามัน ปรุงรส  

แต่ไม่ใส่ผงชูรส บรรจุซอง ก่อนน�าไปแจกให้

เพื่อน-พี่ ชิม แล้วสังเกตว่าทานกันหมดมั้ย

จริงจังขนาดน้ีมาก่อน เคยถูกหลอกว่าจะพาสินค้าไปขายเมืองนอก  

จึงลงทุนสร้างโรงงานผลิตข้ึนมาเลย แต่พอสร้างเสร็จเขาก็หายไป  

เลยต้องดิ้นรนหาตลาดเอง เร่ิมจากเดินเข้าไปเสนอขายในห้าง 

สรรพสนิค้าช่ือดงัเลย ซ่ึงโชคดไีด้รับการพิจารณา ช่องทางการจ�าหน่าย

นอกจากจะมีในซุปเปอร์มาร์เก็ตแล้ว ยังไปฝากขายที่ร้านหนังสือด้วย 

เพราะขนมชนิดนี้สามารถอ่านหนังสือไปทานไปได้ ไม่เลอะมือ เพราะ

ไม่อมน�า้มนั และเหตผุลส�าคญัคอื ไม่อยากเหมอืนคนอืน่ ส�าหรับคณุสมบตัิ

ส�าคัญของผู้ที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจน้ัน ต้องยึดถือความถูกต้องและ 

ความซื่อสัตย์ ถ้าไม่มีสิ่งนี้อยู่ในองค์กรของตัวเอง อีก 10 ปีข้างหน้า

ไม่มีทางอยู่รอด ถามว่าซ่ือสัตย์ของตัวเองคืออะไร ยกตัวอย่าง  

โอคุสโน่ เน้นมากในเรื่องของความสะอาด ถ้าตก 1 ชิ้นไปล้างอย่างนั้น

ไม่ได้เด็ดขาด เพราะต้องการท�าให้ถูกหลักอนามัย อยากให้คนทานรู้สึก

ว่าได้ทานของดี ไม่ใช่ของเหลือทิ้ง โอคุสโน่เป็นของทอด ก็บอกเลย 

ว่าเป็นของทอด ไม่พยายามใช้ค�าอื่นเพ่ือเลี่ยงบาลี หรือคนที่แพ้กุ้ง 

ก็อย่าทาน จะบอกกันทุกคร้ัง ความซ่ือสัตย์ทั้งกับตัวเองและลูกค้า  

นับเป็นสิ่งส�าคัญที่สุดส�าหรับผู้ประกอบการ”

 ท�าไมต้อง “คางกุ้ง”

 “เกิดจากการมองเห็นโอกาส จุดที่เห็นเกิดจากการทานข้าว 

กับครอบครัวที่บ้าน แล้วคุณแม่ท่านท�ากุ้งแล้วเด็ดหัวกุ้งทิ้ง ด้วยความ

พิเรนทร์เลยลองแกะๆ หวักุ้งเล่น ก็เจอว่ามส่ีวนทีน่ิ่มทีสุ่ด จงึเกิดไอเดยี

อยากสร้างมูลค่าให้ของที่ถูกมองข้าม จากน้ันก็ลงมือท�าทุกวิถีทางให ้

มันอร่อย ต่อมาเลยลองหาข้อมูลว่า คนทั่วไปเขาเรียกส่วนน้ีของกุ้ง 

ว่าอะไร แต่เท่าไหร่ก็หาไม่ได้ เลยคิดบัญญัติศัพท์ขึ้นมาเอง เรียกมันว่า 

คางกุ้ง เพราะเป็นส่วนใต้หัวของกุ้งส่วนช่ือแบรนด์ เราใช้ค�าว่า  

โอคสุโน่-OKUSNO เป็นภาษาสโลวีเนีย แปลว่า อร่อย และเป็นประเทศ

ที่ตัวเราเคยได้รับทุนไปท�างานด้านกราฟิกดีไซน์มาก่อน เหมือนเป็น 

จุดเปลี่ยนของชีวิต ที่ท�าให้รู้ตัวเองว่าไม่ชอบท�างานประจ�า เลยใช ้

ภาษานี้มาไว้เป็นอนุสรณ์เตือนใจ”

ที่มา : http://www.sentangsedtee.com/news_detail.php?rich_id=2453&section=1&column_id=1

Special Report

	 เมื่อไม่นานมานี้	สมาคม	ASIAN	LEADERSHIP	ACADEMY	

(AIA)	 องค์กรด้านการศึกษา	 ที่ต้องการเป็น	 “โรงเรียนแนะแนว 

นอกระบบ”	 พัฒนาสังคมการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้กับเด็กไทย	 

ได้จัด	 AIA	COFFEE	CHAT	ครั้งที่	 17	 ขึ้น	 เป็นการเสวนาในหัวข้อ	

“ENTREPRENEURS ตีแตก”	 มีนักธุรกิจรุ่นใหม่	 ระดับ	 RISING	

STARS	มาขึ้นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์	

 คุณแพร-พิมพ์มาดา พัฒนปรชัญาพงศ์ เจ้าของธุรกิจคางกุ้ง

ทอดกรอบ “โอคุสโน่-OKUSNO”	เป็นหนึ่งในนักธุรกิจรุ่นใหม่เจนวาย	

ผู้สร้างสรรค์ขนมคางกุ้งทอดกรอบ	โดยน�าคางกุ้ง	ที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่

แกะทิ้ง	น�ามาทอดกรอบ	และพัฒนาเป็นแบรนด์ขนมขบเคี้ยวขึ้นมา

	 คณุแพร	จบปริญญาตรี	คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน	

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 ภาคภาษาอังกฤษ	 เคยได้รับทุนท�างานด้าน

กราฟิกดีไซน์	ที่ประเทศสโลวีเนีย	เป็นเจ้าของกิจการไอศกรีมสับปะรด

แบบไม่เหมอืนใคร	ใช้เปลอืกสบัปะรดมาท�าเป็นถ้วยบรรจไุอศกรีม	และ

ล่าสุดยังคิดค้นค�าว่า	 “คางกุ้ง”	 และก่อตั้งขนมแบรนด์	 “โอคุสโน่- 

OKUSNO”	 คางกุ้งทอดกรอบเจ้าแรกเจ้าเดียวของไทย	 และเป็น 

ผู้ชนะเลิศ	จากรายการ	SME	ตีแตก	THE	FINAL	2015	เป็นสุดยอด	

SMEs	แห่งปี	2015

	 คุณแพร	 เผยว่า	 “เป็นคนไม่อยากท�างานประจ�า ก่อนหน้าน้ี  

เคยท�าไอศกรีมสับปะรดมาก่อน ท�าถ้วยจากเปลอืกสบัปะรด แต่ไอศกรีม

ไปจ้างโรงงานผลิตให้ ท�าให้รู้ว่า ถ้าท�าสินค้าออกมาได้ด้วยตัวเราเอง  

จะลดต้นทุนได้มากข้ึน ส่วนคางกุ้งโอคุสโน่น้ี เป็นธุรกิจที่เกิดข้ึนจาก 

การมองเห็นโอกาส ท�าสิ่งท่ีผู้คนมองข้ามมาเป็นส่ิงที่มีมูลค่าข้ึนมา  

เร่ิมจากไปลองแงะส่วนที่น่ิมที่สุดของกุ้งออกมาทอดบ้าง อบบ้าง  

ท�าอย่างไรไม่ให้อมน�้ามัน ปรุงรสแต่ไม่ใส่ผงชูรส บรรจุซอง ก่อนน�าไป

แจกให้เพ่ือน-พี ่ชิม แล้วสังเกตว่าทานกันหมดมัย้ ถ้าหมดแปลว่าอร่อย 

การท�าแบบน้ีเหมือนการทดลองตลาดไปเร่ือยๆ จนมั่นใจ เพราะถ้า 

ไม่ลองตลาดก่อน ออกมาขายตูมเดียวอาจเจ๊งไปเลยก็ได้ เพราะแก้ไข

ไม่ทัน แต่กว่าจะมาถึงวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะความที่ไม่เคยท�าธุรกิจ

เด็กไทยสร้างแบรนด์ธรุกิจใหม่เงินล้าน “OKUSNO”
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จดทะเบียนแรงงานต่างด้าว

สัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา

เพื่อขออนุญาตท�างาน

กรมการจดัหางานเผยทิศทางความต้องการแรงงาน...

พบการขายส่ง-ปลกี การบรกิาร การซ่อมแซมยานยนต์

มคีวามต้องการแรงงานมากทีส่ดุ แนะนกัเรยีน นกัศึกษา

เลอืกเรยีนในสายทีเ่ป็นความต้องการของตลาดแรงงาน

สายด่วน 1694

1. ประเภทกิจการประมงทะเล และแปรรูปสัตว์น�้า

	 	 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่	2	กุมภาพันธ์	2559	ให้ขยายระยะเวลาการ

จดทะเบยีนแรงงาน	ต่างด้าว	สัญชาตเิมยีนมา	ลาว	และกัมพูชาในกิจการประมง

ทะเล	จากเดมิส้ินสุดเมือ่วันที	่30	มกราคม	2559	เป็นภายในวันที	่31	กรกฎาคม	

2559	ซ่ึงการอนญุาตท�างานให้เร่ิมตัง้แต่วันทีอ่นญุาตถึงวันที	่31	มกราคม	2560	

เท่ากันทุกคน	 ส�าหรับแรงงานต่างด้าวในกิจการแปรรูปสัตว์น�้า	 ซ่ึงจากเดิม 

จะสิ้นสุดการขอจดทะเบียนฯ	ในวันที่	22	กุมภาพันธ์	2559	นั้น	คณะรัฐมนตรี

มีมติให้ขยายการด�าเนินการต่อไปอีกตั้งแต่วันที่	23	กุมภาพันธ์	-	22	สิงหาคม	

2559	 โดยการอนุญาตท�างานให้เริ่มตั้งแต่วันที่อนุญาตถึงวันที่	 22	กุมภาพันธ์	

2560	 เท่ากันทุกคน	 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้นายจ้างเร่งน�าแรงงานต่างด้าวมา 

จดทะเบยีนตามวัน	เวลาดงักล่าว	ซ่ึงมข้ัีนตอน	คอื	นายจ้างต้องจดัเตรียมเอกสาร	

และพาแรงงานต่างด้าวไปจัดท�าทะเบียนประวัติ	 ถ่ายรูป	 พิมพ์ลายนิ้วมือกับ 

กรมการปกครอง	และขออนุญาตท�างานกับกรมการจัดหางาน	ณ	ศูนย์บริการ

จดทะเบยีนแรงงานต่างด้าวแบบเบด็เสร็จ	(One	Stop	Service)	รวมทัง้ตรวจสขุภาพ 

เพ่ือคัดกรองว่าไม่เป็นโรคที่ห้ามอนุญาตให้ท�างาน	 และประกันสุขภาพกับ 

โรงพยาบาลตามที่กระทรวงสาธารณสุขก�าหนด	มีค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียน	 

คือ	ตรวจสุขภาพ	500	บาท	ประกันสุขภาพ	1,600	บาท	 ใบอนุญาตท�างาน	 

1,000	บาท	ค่าทะเบียนประวัติ	80	บาท	รวมทั้งสิ้นจ�านวน	3,180	บาท

2. ประเภทกิจการอื่นๆ การบริหารแรงงานต่างด้าว

 หลังวันที่ 31 มีนาคม 2559

	 	 2.1	 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่	 23	 กุมภาพันธ์	 2559	 เห็นชอบให ้

ด�าเนินการบริหารแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา	 ลาว	 และกัมพูชา	 ที่เคย

ท�างานอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมาย	2	กลุ่ม	ก�าหนดให้สิ้นสุดการท�างาน

ในวันเดียวกัน	คือ	วันที่	31	มีนาคม	2561	

 กรมการจัดหางาน	 เผยกลุ่มอาชีพด้านการขาย	 การบริการต่างๆ	 และการซ่อมแซมยานยนต ์

มีความต้องการแรงงานมากที่สุด	 แนะนักเรียน	 นักศึกษาที่อยู่ในช่วงก�าลังเลือกศึกษาต่อให้เลือกเรียน 

ในสายที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน	เพื่อป้องกันการว่างงานที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

	 	 •	 กลุ่มที่ถือบัตรชมพู	 แรงงานต่างด้าวสัญชาต ิ

เมียนมา	 ลาว	 และกัมพูชา	 รวมถึงผู้ติดตาม	 ซ่ึงเป็นบุตรของ

แรงงานต่างด้าวดังกล่าวที่อายุไม่เกิน	18	ปี	ที่ได้รับการผ่อนผัน

ให้อยู ่ในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราวตามนโยบายของ 

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ	(คสช.)

	 	 •	 กลุ่มที่มีเอกสารที่ประเทศต้นทางออกให้	 แรงงาน

ต่างด้าวสัญชาติเมียนมา	 ลาว	 และกัมพูชา	 ที่ผ่านการตรวจ

สัญชาติ	(พิสูจน์สัญชาติ)	ได้รับหนังสือเดินทาง	เอกสารใช้แทน

หนังสือเดินทาง	หรือเอกสารรับรองบุคคล

	 	 ทั้งนี้	ไม่รวมแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา	ลาว	และ

กัมพูชา	ทีเ่ข้ามาท�างานอย่างถูกกฎหมายตาม	MOU	และแรงงาน

ที่จดทะเบียนในกิจการประมงทะเล	 และแปรรูปสัตว์น�้า	 ซ่ึงได้

จดทะเบียนในช่วงเวลาที่ผ่านมา	 ทั้ง	 2	 ระยะ	 ส�าหรับ 

การตรวจสัญชาติให้เป็นไปตามที่ประเทศต้นทางร้องขอ	โดยให้

กระทรวงแรงงานเจรจากับประเทศต้นทาง	 และให้กระทรวง 

การต่างประเทศสนับสนุนการด�าเนินการ

	 2.2	เห็นชอบในหลักการให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติ 

เมียนมา	 ลาว	 และกัมพูชา	 ที่ได้รับการผ่อนผันให้อยู่ใน 

ราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราวเพ่ือรอการส่งกลับออกไปนอก 

ราชอาณาจักรในทุกประเภทกิจการท�างานได้ครั้งละไม่เกิน	2	ปี	

และจะต่ออายุการท�างานอีกได้คร้ังละ	 2	 ปี	 ไม่เกิน	 4	 คร้ัง	 

รวมแล้วไม่เกิน	 8	 ปี	 โดยไม่ต้องเดินทางกลับประเทศต้นทาง	 

ซ่ึงการต่ออายแุต่ละคร้ังให้เป็นตามเงือ่นไขทีก่รมการจดัหางาน

ก�าหนด	

โดย : ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงาน

ข้อมูลจาก : http://www.thaigov.go.th/index.php/th
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กรมการจัดหางานคุมเข้ม...

การใช้สื่อออนไลน์ ป้องกันคนหางาน

ถูกหลอกจากขบวนการค้ามนุษย์และ

กลุ่มมิจฉาชีพ

 นายอารักษ์ พรหมณี อธิบดีกรมการจัดหางาน  

เปิดเผยว่า	 จากทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอาชีพในปี	 2558-2562	 

นั้นพบว่า	ความต้องการแรงงานในปี	 2559	มีจ�านวน	38.29	ล้านคน	

โดยในภาคอุตสาหกรรมที่มีความต้องการแรงงานมากที่สุด	 คือ 

การขายส่ง	 การขายปลีก	 การซ่อมแซมยานยนต์และของใช้	 เฉลี่ย 

เพิ่มขึ้นปีละ	196,502	คน	คิดเป็นร้อยละ	3.08	รองลงมาคือ	กิจกรรม

เกี่ยวอสังหาริมทรัพย์	วิทยาศาสตร์	วิชาการ	ศิลปะ	ความบันเทิงและ

นันทนาการ	เฉลี่ยเพ่ิมข้ึนปีละ	 62,542	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	3.12 

การศึกษา	 เฉลี่ยเพ่ิมข้ึนปีละ	 43,036	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	3.46	 

ตามมาด้วย	การก่อสร้าง	เฉลี่ยเพิ่มข้ึนปีละ	41,877	คน	คิดเป็นร้อยละ	

1.81	 ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร	 เฉลี่ยเพิ่มขึ้นปีละ	 36,440	 คน	

คดิเป็นร้อยละ	1.40	กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์	เฉลีย่

เพ่ิมข้ึนปีละ	 27,628	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 3.89	ซ่ึงเมื่อพิจารณาแล้ว 

จะพบว่ากลุ่มอาชีพด้านการขาย	 การบริการต่างๆ	 และการซ่อมแซม 

 นายอารักษ์ พรหมณี อธิบดีกรมการจัดหางาน  

เปิดเผยว่า	 กรมการจัดหางาน	 ได้ตรวจสอบเฟสบุ๊คที่มีพฤติการณ ์

โพสต์ข้อความชักชวนคนหางานไปท�างานในต่างประเทศที่อาจเข้าข่าย

กระท�าความผิดตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน	

พ.ศ.	 2528	 เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการหลอกลวง 

คนหางานไปท�างานในต่างประเทศ	จากการตรวจสอบพบข้อความชักชวน

คนหางานไปท�างานในต่างประเทศผ่านเฟสบุ๊คโดยไม่ได้รับอนุญาต

ระหว่างวันที	่1	มกราคม	-	15	กุมภาพันธ์	2559	พบเฟสบุค๊ทีม่พีฤตกิารณ์

เข้าข่ายฝ่าฝืนพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน	 

พ.ศ.	 2528	 จ�านวน	 22	 ราย	 ตรวจสอบรายการบุคคลจากฐานข้อมูล 

ทางทะเบียนของส�านักทะเบียนกลาง	 กรมการปกครอง	 สามารถระบ ุ

ตัวบุคคลผู้เป็นเจ้าของบัญชีเฟสบุ๊คได้จ�านวน	 17	 คน	 จึงมีหนังสือ 

เชิญตัวมาให้ข้อเท็จจริงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่กองตรวจและคุ้มครอง 

คนหางาน	ซ่ึงพนกังานเจ้าหน้าทีไ่ด้ช้ีแจงของกฎหมายและโทษความผดิ

ตามพระราชบัญญัติจัดหางานฯ	 ให้เจ้าของบัญชีเฟสบุ๊คที่มาใช้ปากค�า

ได้รับทราบ	 ซ่ึงทุกรายแจ้งว่าจะให้ความร่วมมือโดยเลิกพฤติกรรม 

ดังกล่าว	 นอกจากนั้นยังได้	 บันทึกข้อมูล	 ช่ือ	 ที่อยู่	 และพฤติกรรม 

 กรมการจัดหางานคุมเข้ม	 ใช้สายตรวจออนไลน์คอยตรวจสอบ	 

เฝ้าระวังพฤติการณ์ของขบวนการค้ามนุษย์และกลุ่มมิจฉาชีพอย่างเข้มงวด	

เพื่อป้องกันคนหางานถูกหลอกไปท�างานต่างประเทศ

ยานยนต์	 มีแนวโน้มขยายตัวค่อนข้างมาก	 เป็นผลดีต่อภาคการ 

ท่องเที่ยว	การส่งออก	และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

 นายอารักษ์ฯ	กล่าวต่อว่า	กรมการจดัหางาน	ซ่ึงเป็นหน่วยงาน

ทีม่ภีารกิจหลกัในด้านส่งเสริมให้คนไทยทกุคนมงีานท�า	จงึขอแนะน�าให้

นักเรียน	นักศึกษาที่อยู่ในช่วงก�าลังเลือกศึกษาต่อ	เลือกเรียนในสายที่

เป็นทีต้่องการของตลาดแรงงานเพ่ือป้องกันการว่างงานทีอ่าจจะเกิดข้ึน

ในอนาคต	ทั้งนี้	ยังได้เร่งออกให้บริการแนะแนวอาชีพ	และการศึกษา

ทั้งในสถาบันการศึกษาต่างๆ	 รวมทั้งศูนย์บริการจัดหางานเพ่ือคนไทย

หรือ	 “Smart Job Center”	เพ่ือให้นักเรียน	 นักศึกษาได้เรียนรู ้

ตลาดแรงงานในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต	 สอบถามรายละเอียด

เพ่ิมเติมได้ที่ส�านักจัดหางานกรุงเทพเขตพ้ืนที่	 1-10	 ส�านักงาน 

จดัหางานจงัหวัดทกุจงัหวัด	สายด่วนกรมการจดัหางาน	โทร.	1694	“บริการ

ด้วยใจ เพื่อคนไทยมีงานท�า”

ที่มา : http://www.doe.go.th

ของเจ้าของบัญชีเฟสบุ๊คที่ชักชวนคนหางานไปท�างานในต่างประเทศ

โดยไม่ได้รับอนุญาตเพื่อรวบรวมไว้เป็นข้อมูลและหลักฐานด�าเนินคด ี

ต่อไป

 นายอารักษ์ฯ	กล่าวต่อว่า	 ความผิดตามพ.ร.บ.จัดหางานและ

คุม้ครองคนหางาน	พ.ศ.	2528	มาตรา	91	ตรี	ข้อหาหลอกลวงคนหางาน

ว่าสามารถหางานหรือส่งไปฝึกงานในต่างประเทศ	 โดยการหลอกลวง	

ดังว่านั้นได้ไปซ่ึงทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ถูกหลอกลวง	 

มีโทษจ�าคุกตั้งแต่	3-10	ปี	หรือปรับตั้งแต่	60,000-200,000	บาท	หรือ

ทั้งจ�าทั้งปรับซ่ึงคนหางานที่สนใจจะเดินทางไปท�างานต่างประเทศ 

ควรเลอืกเดนิทางโดยถูกกฎหมายและตดิต่อโดยตรงกับกรมการจดัหางาน 

เพ่ือความปลอดภัยและป้องกันการถูกหลอกลวง	 ปัจจุบันการเดินทาง

ไปท�างานต่างประเทศโดยรัฐจดัส่งมข้ัีนตอนการด�าเนนิการสะดวก	รวดเร็ว	

ประหยัดค่าใช้จ่าย	 อีกทั้งยังไม่เส่ียงต่อการถูกหลอกลวงอีกด้วย	 

ซ่ึงสามารถสอบถามข้อมูลหรือร้องทุกข์หรือแจ้งเบาะแสการหลอกลวง

คนหางานได้ที่ส�านักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด	 ส�านักจัดหางาน

กรุงเทพเขตพื้นที่	 1-10	 หรือที่กองตรวจและคุ้มครองคนหางาน	 

โทร.	02-245-6763	หรือสายด่วนกรมการจดัหางาน	โทร.	1694

ที่มา : http://www.doe.go.th
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	 โดยภาครัฐและภาคเอกชนได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของ 

จังหวัดน่าน	ตามยุทธศาสตร์การค้าหลักเรื่อง	“3 วงแหวน 5 ประตู

การค้า”	 และพร้อมเต็มที่ที่จะผลักดันจังหวัดน่าน	 ให้เป็นประตูการค้า

ของภาคเหนือฝั่งตะวันออก	ซึ่งเชื่อมโยงกับ	สปป.ลาว	มณฑลยูนนาน

จนีตอนใต้	และเวียดนามตอนเหนอืผ่านมายงัประเทศไทยทัง้ในเส้นทาง

ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกตะวันตกและเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ 

เหนือใต้ที่สามารถเช่ือมโยงไปยังประเทศอื่นๆ	 ในภูมิภาค	 การพัฒนา

ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและการลงทุนต่างๆ	 ที่เกิดข้ึนในเมืองหงสา	 

แขวงไซยะบุรี	 จะช่วยให้เกิดการค้า	 การลงทุนและการขนส่งสินค้า

ระหว่างกันได้สะดวกมากย่ิงข้ึนท้ังนี้	 จังหวัดน่านมีความพร้อม 

ด้านต่างๆ	 ที่เป็นปัจจัยส�าคัญในการสนับสนุนการกิจกรรมทาง 

เศรษฐกิจเหล่านี้ที่ท�าให้จังหวัดน่านสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นเมือง

เศรษฐกิจใหม่ได้

	 เพื่อรองรับโอกาสในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและโลจิสติกส ์

ของประเทศต่อไปในอนาคต	 เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อ 

รองรับการเช่ือมประตกูารค้าระหว่างไทย	สปป.ลาว	จนีตอนใต้	เวียดนาม

และการเช่ือมโยงระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก	 และระเบียง

เศรษฐกิจเหนือ-ใต้	 ทางกรมศุลกากรจึงได้ร่วมกับสถาบันวิจัยและให้ 

ค�าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์	ด�าเนนิงานโครงการส�ารวจและ 

ออกแบบโครงการก่อสร้างจดุผ่านแดนถาวรห้วยโก๋น	เพือ่ท�าการคดัเลอืก

พ้ืนทีโ่ครงการ	และศกึษาความเหมาะสมในการใช้ประโยชน์พืน้ทีโ่ครงการ

ให้สอดคล้องกับความต้องการด้านงานศุลกากรและงานอื่นที่เก่ียวข้อง	

โดยค�านงึถึงสภาพปัญหาปัจจบุนั	การขยายตวัทางเศรษฐกิจ	การขยายตวั

ของชุมชน	 การค้าชายแดน	 การท่องเที่ยว	 และอื่นๆ	 รวมถึงท�าการ

ออกแบบก่อสร้างอาคารต่างๆ	 ตามโครงการให้เพียงพอกับสภาพ 

การใช้งานปัจจุบัน	และรองรับปริมาณงานในอนาคต

โดย : ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดล�าปาง

ข้อมูลจาก : http://www.chiangmainews.co.th

“เปิดรับฟังความเห็น

สร้างจุดผ่านแดนถาวร

การค้าชายแดน”

มองภูมิภาค

 จังหวัดน่าน	เปิดงานสัมมนารับฟังความคิดเห็น	โครงการส�ารวจและออกแบบโครงการก่อสร้างจุดผ่านแดนถาวรห้วยโก๋น	อ�าเภอทุ่งช้าง	

จังหวัดน่าน	 และจุดผ่านแดนถาวรภูดู่	 อ�าเภอบ้านโคก	 จังหวัดอุตรดิตถ์	 เพื่อรองรับการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค	 โดยภาครัฐและ 

ภาคเอกชน	ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของจังหวัดน่าน	ตามยุทธศาสตร์การค้าหลักเรื่อง	“3 วงแหวน 5 ประตูการค้า”	โรงแรมเทวราช	อ�าเภอเมือง	

จงัหวัดน่าน	นายกมลโลจฒน์ เชยีงวงค์ รองผูว่้าราชการจังหวัดน่าน	เปิดประชุมสัมมนารับฟังความคดิเหน็	ภายใต้โครงการส�ารวจและออกแบบ

โครงการก่อสร้างจุดผ่านแดนถาวรห้วยโก๋น	 อ�าเภอทุ่งช้าง	 จังหวัดน่าน	 และจุดผ่านแดนถาวรภูดู่	 อ�าเภอบ้านโคก	 จังหวัดอุตรดิตถ์	 โดยม ี

นายสมเกียรติ พยุงศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายศุลกากร ด่านศุลกากรทุ่งช้าง และ รศ.ดร.รุธีร์ พนมยงค์ คณะที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

หน.คณะโครงการ	บรรยายสรุป	ปัจจุบันจุดผ่านแดนถาวรห้วยโก๋น	อ�าเภอเฉลิมพระเกียรติ	 จังหวัดน่าน	 เพื่อรองรับการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ 

ในระดับภูมิภาค

 ธนาคารแห่งประเทศไทย ส�านักงานภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 

เผยภาวะเศรษฐกิจภาคอีสานปี	 2558	 ขยายตัวข้ึนจากปี	 57	 เหตุการณ์

อุปโภคบริโภคหมวดสินค้าจ�าเป็นขยายตัว	ทั้งยอดขายรถยนต์ช่วง	2	เดือน

สุดท้ายเร่งตัวข้ึน	 ทั้งมีแรงสนับสนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพ่ิม 

ช่วงคร่ึงหลงัของปี	คาดเศรษฐกิจปี	59	ปรับตวัดข้ึีนจากปัจจยักระตุน้เศรษฐกิจ

ของภาครัฐ	และการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม

แบงก์ชาติ ชี้ “ภาวะเศรษฐกิจภาคอีสานปี 2558 ขยายตัว

คาดเศรษฐกิจปี 59 ปรับตัวดีขึ้น”
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	 เมื่อวันที่	 2	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2559	ธนาคารแห่งประเทศไทย	

ส�านักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	(ธปท.สภอ.)	อ�าเภอเมือง	จังหวัด

ขอนแก่น	จดัแถลงข่าว	เศรษฐกิจและการเงนิ	ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื

ปี	2558	และแนวโน้มปี	2559	โดยมนีายชาญชัย	บรุถาวร	ผูอ้�านวยการ 

อาวุโส	ธปท.สภอ.	พร้อมผูบ้ริหารส่วนงานต่างๆ	แถลงถึงภาวะเศรษฐกิจ

และการเงินฯ

	 ผู้อ�านวยการอาวุโส	 ธนาคารแห่งประเทศไทย	 ส�านักงานภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ	เปิดเผยว่า	เศรษฐกิจภาคอีสานโดยรวมปี	2558	

ขยายตวัจากปี	2557	จากการอปุโภคบริโภคภาคเอกชน	ตามการอปุโภค

บริโภคในหมวดสินค้าจ�าเป็นยงัคงขยายตวั	ประกอบกับการเร่งซ้ือรถยนต์

ในช่วง	 2	 เดือนของปี	 ก่อนการปรับข้ึนภาษีสรรพสามิตรถยนต์ใน 

บางรุ่นในเดือนมกราคม	2559	 รวมทั้งรายได้ภาคบริการสาขาโรงแรม

และภตัตาคารก็ยงัขยายตวัด	ีทัง้นีค้วามเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภคในปี	2558	

แม้จะปรับตวัดข้ึีนจากปี	2557	แต่ก็ยงัอยูใ่นระดบัต�า่	จากภาระหนีค้รัวเรือน

ที่ยังสูง	 และสถาบันการเงินมีความระมัดระวังให้สินเช่ือ	 สะท้อนจาก

การชะลอลงของทั้งสินเช่ือภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจ	 ประกอบกับ

ก�าลังซ้ือจากรายได้เกษตรกรที่ยังลดลง	 ซ่ึงอาจจะท�าให้การบริโภค 

ของประชาชนเติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไป

รถไฟทางคูช่่วงสรุาษฎร์ธานี-ชมุทางหาดใหญ่-สงขลา

น�าไปสู่การพัฒนาความเจริญส่วนภูมิภาค

	 อย่างไรก็ดี	 การใช้จ่ายงบลงทุนภาครัฐยังมีส่วนช่วยในการ 

ขับเคล่ือนเศรษฐกิจ	 โดยมีการเบิกจ่ายทั้งปีกว่า	 8	 หมื่นล้านบาท	 

ขยายตวัจากปี	2557	ถึงร้อยละ	24.1	ตามการเร่งรัดเบกิจ่ายงบประมาณ

ลงทุนในช่วงคร่ึงแรกของปี	 โดยเฉพาะในหมวดที่ดินและส่ิงก่อสร้าง	 

ทั้งยังมีแรงสนับสนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพ่ิมช่วงคร่ึงหลัง

ของปี	 โดยเฉพาะในโครงการลงทุนขนาดเล็ก	 และรายจ่ายลงทุน 

นอกงบประมาณในโครงการบริหารจัดการน�้าและระบบขนส่งทางถนน	

	 ด้านการลงทุนภาคเอกชนติดลบน้อยลงจากปี	 2557	 ตามการ

ก่อสร้างเพ่ือการพาณิชย์ที่ขยายตัว	 โดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ ่

ในจงัหวดันครราชสีมาและขอนแก่น	ขณะที่การก่อสร้างเพือ่ที่อยู่อาศัย

ยังลดลง	 โดยเฉพาะการก่อสร้างอาคารสูง	 นอกจากนี้	 เงินลงทุน 

ในโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตให้เปิดด�าเนินการและเงินลงทุน

ใน	BOI	ยังหดตัว	ส่วนหนึ่งเนื่องจากนักลงทุนบางส่วนชะลอการลงทุน

เพื่อรอดูทิศทางการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและความชัดเจนของโครงการ

ลงทนุโครงสร้างพ้ืนฐานของภาครัฐ	ส่วนอตัราเงินเฟ้อตดิลบจากปี	2557	

ที่ร้อยละ	 1.11	 ตามราคาขายปลีกน�้ามันเช้ือเพลิงที่ลดลง	 แต่ติดลบ 

น้อยลงในช่วงปลายปี	2558	ส่วนอัตราการว่างงานยังอยู่ในระดับต�่าที่

ร้อยละ	0.8

	 ส�ำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจอีสำนปี	2559	คำดว่ำน่ำจะปรับตัวดีขึ้นจำกปี	2558	จำกมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจของภำครัฐที่ยังมีอยู่	

ท้ังควำมต่อเน่ืองของกำรใช้จ่ำยภำครัฐ	 และกำรด�ำเนินโครงกำรลงทุนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนคมนำคม	 ท้ังระบบรถไฟทำงคู่ในพ้ืนท่ี 

ภำคอีสำน	จะเป็นปัจจัยกระตุ้นเศรษฐกิจอีสำนปี	2559	ปรับตัวดีขึ้น	อย่ำงไรก็ตำม	ปัจจัยเสี่ยงที่ต้องจับตำคือประเทศคู่ค้ำส�ำคัญโดยเฉพำะ

จีน	เศรษฐกิจเติบโตที่ชะลอลง	ทั้งแนวโน้มรำคำสินค้ำเกษตรยังอยู่ในระดับต�่ำและปัญหำภัยแล้ง	และปัญหำหนี้ครัวเรือน

โดย	:	ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดขอนแก่น

ข้อมูลจาก	:	ธนาคารแห่งประเทศไทย	ส�านักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 การรถไฟแห่งประเทศไทย ร่วมกับผูว่้าฯ สงขลา	จดัประชุมรับฟัง

ความคิดเห็นของประชาชนคร้ังที่	 2	 การสร้างรถไฟทางคู่ช่วงสุราษฎร์ธานี- 

ชุมทางหาดใหญ่-สงขลา	น�าไปสู่การพัฒนาความเจริญส่วนภูมิภาคทั้งทางด้าน

การท่องเที่ยวและการขนส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพ	

	 เมื่อวันที่	 14	มกราคม	2559	นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าฯ 

สงขลา	 เปิดการประชุมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนคร้ังที่	 2	 

งานบริการทีป่รึกษาเพ่ือศกึษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอยีดโครงการ

ก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงสุราษฎร์ธานี-ชุมทางหาดใหญ่-สงขลา	 ณ	 โรงแรม 

ฟลอร่าเมย์	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดสงขลา	นายนิรัตน์ ตันสวัสด์ิ กรรมการ 

รองผู้จัดการบริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จ�ากัด	 ในฐานะผู้จัดการโครงการงานบริการที่ปรึกษาเพ่ือศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ 

รายละเอียดโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงสุราษฎร์ธานี-ชุมทางหาดใหญ่-สงขลา	 มาช้ีแจงรายละเอียดโครงการให้แก่ตัวแทนส่วนราชการ	 

พร้อมประชาชนทุกภาคส่วนในจังหวัดสงขลาที่อยู่ในพื้นที่โครงการ	ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ	และเอกชนร่วมกันพิจารณาแนวเส้นทางโครงการที่ตั้ง

สถานี	 ลักษณะและรูปแบบเส้นทาง	 ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม	 รวมไปถึงมาตรการป้องกัน	 แก้ไข	 และลดผลกระทบ	 หลังจากมีการจัดประชุม 

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่	1	แล้วในช่วงปลายเดือนกันยายน	2558	ที่ผ่านมา
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	 ในทีท่�างาน	บางคร้ังอาจจะมสีถานการณ์	ส�าหรับผูท้ีไ่ม่สันทดัใน	Conversation	ทีม่กัจะต้องพูดคยุกับชาวต่างชาต	ิ

ซ่ึงก็อาจจะต้องดงึพลงัแผงความรู้ภาษาองักฤษในตวัเราออกมาใช้ให้สามารถเอาตวัรอดกับสถานการณ์เหล่านัน้ได้	

แต่ถ้าเราเตรียมตัวดีก็มีชัยไปแล้วกว่าครึ่งหนึ่ง	ลองดูว่าคุณจะคุ้นเคยกับค�าเหล่านี้หรือเปล่า?

Can	you	help	me?	 ช่วยฉันหน่อยได้ไหม

No	problem.	 ไม่มีปัญหา	/	ได้อยู่แล้ว

Sure.	 แน่นอน

I’m	sorry,	but	I	can’t.	 ฉันเสียใจ	ที่ท�าไม่ได้

Sorry,	I’m	busy	now.	 ขอโทษด้วย	ตอนนี้ฉันไม่ว่างเลย

Thank	you.	 ขอบคุณ

Photocopy	this.	 ถ่ายเอกสารนี้ให้หน่อย

You	look	nice	today.	 วันนี้คุณดูดี

You	did	well.	 คุณท�าได้ดี

You	did	a	great	job.	 คุณท�างานได้ดีเยี่ยม

Give	me	a	break.	 ฉันขอพักหน่อย

Would	you	please	pass	this	around	the	office.	

กรุณาช่วยส่งต่อไปรอบๆ	ส�านักงานได้ไหม

ค�าศัพท์น่ารู้..

 problem ปัญหา

 busy ไม่ว่าง

 photocopy ถ่ายเอกสาร / ถ่ายส�าเนา

 break พัก / หยุด

 hungry หิว

 food court ศูนย์อาหาร

แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้านะคะ..

ที่มา : http://e-vocab.blogspot.com/2015/03/blog-post_20.html

ประโยคค�าถาม - ตอบ ที่ใช้ในชีวิตประจ�าวัน...

English for Career

	 โดย	นายนิรัตน์	ตันสวัสดิ์	กล่าวว่า	การรถไฟแห่งประเทศไทย	

ได้มอบหมายให้กลุม่บริษัท	6	กลุม่ด�าเนนิการศึกษาความเหมาะสมและ

ออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่	 ช่วงสุราษฎร์ธานี- 

ชุมทางหาดใหญ่-สงขลา	ซ่ึงมรีะยะทางประมาณ	321	กม.	ผ่าน	4	จงัหวัด	

ได้แก่	 จ.สุราษฎร์ธานี	ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นโครงการ	มีระยะทาง	67	กม.	

ผ่านพื้นที่	4	อ�าเภอ	11	ต�าบล	จ�านวนสถานี/ป้ายหยุดรถไฟ	13	แห่ง	

จ.นครศรีธรรมราช	มีระยะทาง	119	กม.	ผ่านพื้นที่	7	อ�าเภอ	30	ต�าบล	

จ�านวนสถานี/ป้ายหยุดรถไฟ	 23	 แห่ง	 จ.พัทลุง	 มีระยะทาง	 77	 กม.	 

ผ่านพื้นที่	6	อ�าเภอ	23	ต�าบล	จ�านวนสถานี/ป้ายหยุดรถไฟ	18	แห่ง	

และจ.สงขลา	 มีระยะทาง	 60	 กม.	 ผ่านพ้ืนที่	 5	 อ�าเภอ	 16	 ต�าบล	 

จ�านวนสถานี/ป้ายหยุดรถไฟ	6	แห่ง

	 ในส่วนของแนวทางการออกแบบช่วงชุมทางหาดใหญ่-สงขลานัน้ 

มีระยะทางทั้งสิ้น	 29.61	 กิโลเมตร	 โดยจะมีทางรถไฟระดับดิน	 

13.16	 กม.	 ใช้เขตทางเดินรถ	 30	 ม.	 ส�าหรับเดินรถ	 และทางรถไฟ 

ยกระดับ	 16.45	 กม.	 ใช้เขตทางเดินรถ	 20	 ม.	 ซึ่งสถานีรถระดับดิน 

จะประกอบด้วย	2	สถาน	ีได้แก่	สถานตีลาดพะวง	และสถานนี�า้กระจาย	

สถานีรถไฟยกระดับ	5	สถานี	ได้แก่	สถานีคลองแห	สถานีบ้านเกาะหมี	

สถานีน�้าน้อย	 สถานีเขารูปช้าง	 และสถานีสงขลา	 ซ่ึงทางการรถไฟ 

แห่งประเทศไทย	ได้มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟ	ดังนี้	

สร้างสะพานรถไฟข้ามทางรถยนต์	 สร้างสะพานรถยนต์ข้ามทางรถไฟ	

สร้างสะพานแบบตัว	 U	 และตัว	 H	 สร้างทางบริการข้ามทางรถไฟ	 

สร้างทางลอดใต้ทางรถไฟ	 และสร้างสะพานลอยคนเดินข้าม	 และ 

สะพานลอย

	 ทั้งนี้	การพัฒนาโครงข่ายรถไฟรางคู่	เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ

และความปลอดภัยในการเดินรถ	 ท�าให้การเดินทางสะดวกและเร็วขึ้น	

ประหยดัพลงังานเช้ือเพลงิทีใ่ช้ในภาคการขนส่งของประเทศ	ลดปัญหา

มลพิษที่มีต่อส่ิงแวดล้อม	 และสามารถรองรับความต้องการด้าน 

การขนส่งที่เพิ่มมากขึ้น	รวมทั้งช่วยลดอุบัติเหตุในการเดินรถ	ส่งผลต่อ

ความเชื่อมั่นในการให้บริการ	 ท�าให้ผู้ประกอบการด้านการขนส่งสินค้า

หันมาใช้บริการขนส่งระบบรางมากข้ึน	 อีกทั้ง	 ยังเพ่ิมศักยภาพด้าน 

การท่องเทีย่วตามแหล่งสถานทีส่�าคญัในเขตภาคใต้	และเพิม่ประสิทธภิาพ

ของโครงข่ายการขนส่งทางรถไฟ

	 อย่างไรก็ตาม	การสร้างรถไฟทางคูสุ่ราษฎร์ธาน-ีชุมทางหาดใหญ่-

สงขลานั้น	 คงสามารถพัฒนาความเจริญส่วนภูมิภาค	 ทั้งทางด้าน 

การท่องเที่ยว	 และการขนส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพ	 ประหยัดเวลา	 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	 พลังงานเช้ือเพลิง	 โดยโครงการรถไฟทางคู ่

ดังกล่าวมีระยะด�าเนินงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในระยะเวลา	 

5	ปี

โดย : ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดสงขลา

ข้อมูลจาก : http://www.manager.co.th/South 

Never	do	that	again.	 อย่าท�าอย่างนั้นอีก

Never	give	up.	 อย่ายอมแพ้

Let’s	take	a	break.	 หยุดพักกันหน่อยเถอะ

I’m	very	hungry.	 ฉันหิวมาก

Let’s	go	to	food	court.	 ไปที่ศูนย์อาหารกัน
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ถาม STEM Education คืออะไร? 

ตอบ STEM	 Education	 คือ	 การสอนแบบบูรณาการข้ามกลุ่มสาระวิชา	 (Interdisciplinary	 

	 Integration)	 ระหว่างศาสตร์สาขาต่างๆ	 ได้แก่	 วิทยาศาสตร์	 (Science	 :	 S)	 เทคโนโลยี	 

	 (Technology	:	T)	วิศวกรรมศาสตร์	(Engineer	:	E)	และคณิตศาสตร์	(Mathematics	:	M)	 

	 โดยน�าจุดเด่นของธรรมชาติ	 ตลอดจนวิธีการสอนของแต่ละสาขาวิชามาผสมผสานกันอย่าง 

	 ลงตัว	 เพ่ือให้ผู้เรียนน�าความรู้ทุกแขนงมาใช้ในการแก้ปัญหา	 การค้นคว้า	 และการพัฒนา 

	 ส่ิงต่างๆ	 ในสถานการณ์โลกปัจจุบัน	 ซ่ึงอาศัยการจัดการ	 เรียนรู้ที่ครูผู้สอนหลายสาขา 

	 ร่วมมือกันเพราะในการท�างานจริงหรือในชีวิตประจ�าวันนั้นต้องใช้ความรู้หลายด้านในการ 

	 ท�างานทั้งส้ิน	 ไม่ได้แยกใช้ความรู้เป็นส่วนๆ	 นอกจากนี้	 STEM	 Education	 ยังเป็นการ 

	 ส่งเสริมการพัฒนาทักษะส�าคัญในโลกโลกาภิวัฒน์หรือทักษะที่จ�าเป็นส�าหรับศตวรรษที่	 21	 

	 อีกด้วย	

สารพัน ปัญหา

รอบรั้ว รอบโลก

โดย : ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงาน

ข้อมูลจาก :  http://www.bu.ac.th/knowledgecenter/executive_journal/april_june_13/pdf/aw07.pdf

กระทรวงแรงงาน สร้างความเชื่อมั่น

ผ่านเวทีสัมมนาอาหารโลกที่มอลต้า

	 โดยเมื่อวันที่	 1	 กุมภาพันธ์	 2559	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

แรงงาน	 พร้อมด้วยคณะ	 เข้าร่วมการเปิดสัมมนา	 The	 SeaWeb	 

Seafood	 Summit	 โดยมี	 Mr.	 Arlin	 Wassserman	 กล่าวปาฐกถา 

ในเรื่อง	How	health,sustainability	and	How	we	do	business	is	

changing	what	we	eat	and	 the	 future	our	planet	ซึ่งกล่าวถึง

พฤติกรรมการบริโภค/การผลิตอาหาร	 ที่ส่งผลต่อสุขภาพโดยรวมของ

มนุษย์	และมองไปถึงอนาคตว่าจะมีการด�าเนินการอย่างไร	จึงจะสร้าง

สมดุลให้เกิดข้ึนได้	 ทั้งด้านการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย ์

เพ่ือให้มีสุขภาวะอนามัยที่ดี	 การผลิตอาหารที่มีคุณประโยชน์ต่อการ

บริโภค	รวมทัง้รักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาตขิองแหล่งผลติอาหาร

ในส่วนที่เป็นแผ่นดินและทะเลให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

 รองนายกรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร วงค์สุวรรณ  

ในฐานะประธาน	คณะกรรมการนโยบายการจดัการปัญหาแรงงานต่างด้าว

และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน	(กนร.)	ได้มอบหมายให้	พลเอก ศิริชัย 

ดิษฐกลุ รัฐมนตรว่ีาการกระทรวงแรงงาน และ รองประธาน กนร. 

รับผิดชอบท้ังงานในส่วนของ ศปมฝ. และแรงงาน	 เป็นหัวหน้า

คณะพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เก่ียวข้องเดินทางไปประชุม	 

ณ	เมือง	Valletta	ประเทศ	Malta	ระหว่างวันที่	1-3	กุมภาพันธ์	2559

	 นอกจากนัน้ยงัได้เข้าร่วมรับฟังการอภปิราย	ในหวัข้อ	Seafood	

and	sustainability	across	food	production	the	better	protein	

option	 โดยกล่าวถึงความส�าคัญของอาหารโปรตีนที่มีต่อมนุษย์ 

และประเภทของอาหาร	 ซ่ึงตระหนักถึงคุณค่าของอาหารทะเลที่เป็น

แหล่งผลิตอาหารที่ดีที่สุด	 ดังน้ันจึงต้องให้ความส�าคัญ	 ต้องสร้าง 

การรับรู้	 ปลูกจิตส�านึก	 ความรับผิดชอบของผู้ผลิต/ผู้จัดจ�าหน่าย/ 

ลงไปถึงผู้บริโภคด้วย	 ประเด็นดังกล่าวส�าคัญต่อประเทศไทยเป็น 

อย่างยิ่ง	ในฐานะที่เราเป็นแหล่งผลิตอาหารที่ส�าคัญของโลก	ไม่เฉพาะ

การบริโภคภายในประเทศแต่เราผลิตเพ่ือจ�าหน่ายไปยังผู้บริโภคใน 

ต่างประเทศด้วย
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อาชีพใหม่ปี ’59

อาชีพมั่นคง

	 การก้าวเข้าสู่ยุคสังคมเครือข่ายในปัจจุบัน	 

ท�าให้ทุกภาคส่วนได้มีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลย	ี

เพ่ือใช้ในการท�างาน	 ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน 

ธุรกิจมากมาย	 ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจดิจิทัล	 (Digital	

Economy)	 เทคโนโลยีด้านการเงิน	 (Financial	 

Technology-Fin	Tech)	ทีม่กีารน�าเทคโนโลยทีัง้โมบาย	

บรอดแบนด์	และคลาวด์	มาใช้ในธรุกิจให้มปีระสทิธภิาพ

ยิง่ข้ึน	การเปลีย่นแปลงดงักล่าวส่งผลให้เกิดอาชีพใหม่ 

ทางด้าน	IT	ขึ้นมา	ได้แก่

 1. วิศวกรเครือข่าย (Network Engineer)	 เพื่อด�าเนินการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของการเช่ือมโยง	 ทุกภาคส่วนด้วยเทคโนโลย	ี 

จึงต้องมีการปรับปรุง	Network	Infrastructure	เพื่อรองรับ	Digital	Economy	และ	Internet	of	Thing	(IOT)	วิศวกรเครือข่ายจึงมีหน้าที่ควบคุม

ดูแลและจัดการทีมสนับสนุนทางเทคนิคและการออกแบบเครือข่าย	 การวางแผนการใช้เครือข่ายและการให้การสนับสนุนทางเทคนิคระดับสูง 

และชั้นสูง

 2. สถาปนิกเทคโนโลยี (IT Architect)	ซึ่งจะต้องให้ความรู้ทั้งด้าน	Network	จนถึงระบบ	Cloud

 3. ผู้ดูแลความปลอดภัยระบบไซเบอร์ (Cyber Security)	 ซ่ึงท�าหน้าที่ในการดูแลรักษาระบบจากเหตุการณ์ต่างๆ	 ให้ปราศจาก 

ความเสี่ยง	และความเสียหายที่มีผลต่อความปลอดภัยของข้อมูลข่าวสารในทุกรูปแบบโดยเฉพาะข้อมูลด้านการเงิน	ด้านความมั่นคงของประเทศ	

เช่น	การ	Hack	ข้อมูล	

 4. นักพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่น (Mobile Application Developers)	ความต้องการของตลาด	Mobile	Application	มีมากขึ้น

อย่างต่อเนื่อง	ดังนั้นจึงมีความจ�าเป็นต้องมีการพัฒนาเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า

 5. นักวทิยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist)	การบริหารจดัการในอนาคตจ�าเป็นต้องใช้ข้อมลูรอบด้านทัง้ด้านเศรษฐกิจ	สังคม	การเมอืง	

สิ่งแวดล้อม	และเทคโนโลยีที่เรียกว่าข้อมูลขนาดใหญ่	(Big	Data)	เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และจ�าลองภาพอนาคตให้เห็นแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น	และ

ส่งผลกระทบอย่างไร	นกัวิทยาศาสตร์ข้อมลูจะท�าหน้าทีร่วบรวมข้อมลูขนาดใหญ่	(Big	Data)	วิเคราะห์	และใช้ในการวางแผน	เพ่ือเพ่ิมประสทิธภิาพ

ในการท�างาน

	 อาชีพดังกล่าวข้างต้น	 ปัจจุบันตลาดแรงงานอาจค่อนข้างจ�ากัด	 แต่เช่ือว่าในอนาคตเป็นอาชีพที่จ�าเป็นต่อการประกอบกิจการของ 

ทุกภาคส่วนอย่างแน่นอน	 ดังนั้น	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรได้มีการสร้างหรือพัฒนาผู้เข้าสู่ตลาดแรงงานให้มีความรู้และทักษะในอาชีพดังกล่าว	

เพื่อเตรียมรองรับยุค	Digital	Economy	และ	Internet	of	Thing	ต่อไป

โดย :  ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงาน

	 หลังจากนั้น	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน	ได้ประชุมหารือเป็นการภายในกับคณะผู้จัดสัมมนา	ได้แก่	Mr.	Kristian	Teleki	Director	

of	 global	 engagement	 จากคณะกรรมการอาหารทะเลโลก	 (Global	Ocean	Commission)	 และ	Mr.	 Steve	 Trent	 Executive	 director	 

จากมูลนิธิเพื่อพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและความยุติธรรม	Environment	 Justice	Foundation	 โดยทั้ง	 2	องค์กรนี้มีบทบาทอย่างยิ่งต่อการน�าเสนอ

รายงานของประเทศต่างๆ	ทั่วโลก	และมีอิทธิพลต่อการก�าหนดนโยบายของประเทศผู้น�าเข้าสินค้าตลอดจนการตัดสินใจของผู้บริโภคในตลาดโลก	

ทั้งนี้ประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศผู้ผลิตอาหารที่ส�าคัญที่ถูกจับตามองในเวทีโลก

	 ในการประชุมหารือ	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน	 ได้กล่าวถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลและตระหนักถึงความส�าคัญของเวทีสัมมนา	 

จึงเดินทางมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	และพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายเพื่อน�ามาปรับปรุงกลไกการท�างานให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน	

พร้อมทีจ่ะรับการตรวจสอบจากนานาประเทศ	โดยได้ท�าความเข้าใจถึงเหตผุลทีน่�าไปสู่การเปลีย่นแปลงและความพยายามของรัฐในการแก้ไขปัญหา

ที่มีสั่งสมมาเป็นเวลานาน	ทั้งนี้เพื่อให้ฝ่ายผู้จัดเข้าใจความมุ่งมั่น	ตั้งใจแก้ไขปัญหาของประเทศไทยให้มากขึ้น

ที่มา : http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1454409612
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Smart DOE

	 โดยในส่วนนี้เป็นการเพ่ิมศักยภาพในกลุ่มอุตสาหกรรม

ทัง้ยานยนต์	ท่องเทีย่ว	รวมทัง้มุง่เน้นฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ	

รวม	87,780	คน	และร่วมกับสถานประกอบกิจการเพือ่ฝึกอบรม

พนักงานอีก	1,041,844	คน	พร้อมทั้งยกระดับฝีมือแรงงานใน

สถานประกอบกิจการให้เป็นแรงงานฝีมอืควบคูไ่ปด้วย	เป้าหมาย	

79,000	 คน	 ตลอดจนจัดให้มีโครงการเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน 

ในกลุ่ม	 SMEs	 อีก	 260	 แห่ง	 โดยมุ่งเน้นฝึกอบรมแรงงาน 

ในสถานประกอบการให้พัฒนาทักษะเพ่ือเพ่ิมผลิตผล	 

และลดการสูญเสียในด้านต่างๆ	ของสถานประกอบการด้วย

 นายธีรพลฯ	กล่าวต่อไปว่า	พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน	ยังได้ปรับระบบการ 

จัดหางานโดยเฉพาะศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย	(Smart	

Job	Center)	ไปสู่	Smart	Job	Smart	Worker	โดยในปี		2559	

จะขยายอีก	32	จังหวัด	 จากเดิมเปิดแล้ว	 12	ศูนย์	 เพื่อเป็น 

ก.แรงงานมุ่ง “ประชารัฐ” แก้ขาดแคลนแรงงาน

ที่มา : http://www.mol.go.th

ช่องทางให้นายจ้างและลูกจ้างจับคู่งานกับคนได้ตรงกับความ

ต้องการ	 ซ่ึงที่ผ่านมาสามารถบรรจุงานได้กว่า	 175,000	 คน	 

ทัง้ยงัให้บริการแนะแนวอาชีพนกัเรียน/นกัศกึษา	และประชาชน

ทั่วไปในศูนย์ฯ	นี้ด้วย	ที่ผ่านมามีผู้มารับบริการกว่า	33,000	คน	

นอกจากนั้นยังได้เสนอคณะรัฐมนตรี	 และครม.	 มีมติเมื่อ	 

29	ธ.ค.	58	ให้นักเรียนที่จบ	ม.3	และ	ม.ปลาย	ต้องผ่านการ

แนะแนวทุกคน	เพื่อสามารถท�างานได้สอดคล้องกับความถนัด

ของตนเองและความต้องการของนายจ้าง	 ควบคู่กับการผนึก

ก�าลังกับกระทรวงศึกษาธิการ	 และ	 13	 องค์กรภาคเอกชน	 

เพือ่ยกระดบัคณุภาพวิชาชีพอาชีวศึกษา	ในรูปแบบ	“ประชารัฐ” 

เพ่ือขับเคลื่อนทิศทางพัฒนาแรงงานให้ตรงกับความต้องการ

ภาคอุตสาหกรรม	 ซ่ึงจะสามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลน

แรงงานได้อย่างตรงจุด	 โดยในส่วนน้ีได้มีการลงนามบันทึก 

ข้อตกลงร่วมกันด้วย

 นายธีรพล ขุนเมือง ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานและโฆษกกระทรวงแรงงาน	เปิดเผยว่า	จากการที่เวทีสัมมนา

ส่งเสริมการลงทุน	ปี	2559	ซึ่งจัดโดยกระทรวงการคลังและผู้แทนธนาคารโลกได้กล่าวถึงปัญหาที่ผ่านมาของนักลงทุน	มีปัญหา

ประการหนึ่ง	คือ	การขาดแคลนแรงงาน	ซึ่งกรณีนี้	พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน	ได้ให้ความ

ส�าคญั	และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลชุดนีท้ีมุ่ง่เน้นการส่งเสริมการลงทนุในทกุด้าน	รวมทัง้การพฒันาฝีมอืแรงงานให้สอดคล้อง

กับความต้องการของตลาดแรงงานและนกัลงทนุ	โดยเฉพาะในส่วนของกระทรวงแรงงาน	โดยกรมพัฒนาฝีมอืแรงงานมเีป้าหมาย

การเพ่ิมทักษะฝีมือก�าลังแรงงานไทยในรูปแบบ	 “ประชารัฐ”	โดยร่วมกับทุกภาคส่วนในการพัฒนาฝีมือแรงงาน	 ซ่ึงในปี	 2559	 

มีเป้าหมายฝึกถึง	1,239,544	คน	วงเงินงบประมาณ	735,800,100	บาท	(เจ็ดร้อยสามสิบห้าล้านแปดแสนหนึ่งร้อยบาทถ้วน)	
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ร้อยแปด พันเรื่อง

“สมัครงานอย่างไรให้ได้งาน”

 1. ส�ารวจตัวตน	 เรียกได้ว่าเป็นบันไดข้ันแรกที่คุณควร 

ตอบตัวเองให้ได้ว่า	 คุณชอบท�างานอะไร	 ลักษณะไหน	ทักษะอะไรคือ

ความโดดเด่นที่คุณมี	 หรือที่คนอื่นมักพูดถึงมากที่สุด	 โดยอาจเขียน 

ออกมาเป็น	Mind	Map	เพื่อให้เห็นรายละเอียดที่ชัดเจน	แล้วจะพบว่า	

ตัวตนที่แท้จริงของคุณนั้นเหมาะสมกับงานอะไร

 2. พัฒนาทักษะของตนเอง	 ฝึกทักษะของตนเองให้ 

สอดคล้องกับทักษะที่ตลาดแรงงานทั่วโลกต้องการโดยเฉพาะในยุค

อนาคต	ซ่ึง	10	ทกัษะทีต่ลาดแรงงานต้องการมากทีสุ่ดในปี	2560	ได้แก่

	 •	 ทักษะการแก้ไขปัญหาท่ีซับซ้อน

	 •	 การคิดวิเคราะห์

	 •	 ความคิดสร้างสรรค์

	 •	 การจัดการบุคคล

	 •	 การท�างานร่วมกัน

	 •	 ความฉลาดทางอารมณ์

	 •	 รู้จักประเมินและการตัดสินใจ

	 •	 มีใจรักบริการ

	 •	 การเจรจาต่อรอง	

	 •	 ความยืดหยุ่นทางความคิด

 3. วิธีหาแหล่งงาน	 ต�าแหน่งงานว่างมีแหล่งให้เราไปค้นหา

หลายแหล่ง	แต่สามารถสรุปได้	3	แหล่ง	คือ

 การหางานจากอินเตอร์เน็ต	 ในการหางานให้เราจ�าไว้ว่าจะมี

นายจ้างหรือเจ้าหน้าที่จ้างงานมาซ้ือบริการจากเว็บไซต์	 โพสหางานใน

หน้าเว็บไซต์จัดหางานอย่างที่เราเห็นอยู่ทั่วไป	 และพนักงานจัดหางาน

หรือนายจ้างจะสามารถค้นประวัติคนว่างงานที่เราไปฝากไว้

 การหางานผ่านระบบเครือข่าย	 การหางานผ่านระบบคนรู้จัก

หรือเครือข่ายเป็นวิธีที่ได้งานท�ามากที่สุด	เป็นการติดต่อกับคนรู้จักที่รัก

และอยากให้เราได้งาน	

 การใช้บริการจัดหางาน	 การใช้บริการจัดหางานแบ่งออกเป็น	

2	ประเภท	คือ	แบบของรัฐ	และของเอกชน

 • บริการจดัหางานของรฐั	ทกุจงัหวัดจะมสี�านกังานจดัหางาน

จังหวัดในสังกัดกรมการจัดหางาน	เป็นบริการที่ไม่มีค่าใช้จ่าย

 • บรกิารจดัหางานของเอกชน	เป็นอกีแหล่งทีเ่ราจะสามารถ

ไปรับบริการได้	แต่มีค่าใช้จ่าย

 ในยุคของการแข่งขันเพื่อการด�ารงชีวิต การได้งานท�าตรงกับ 

ความถนัดของตนเองนับเป็นความส�าเร็จประการหน่ึงของชีวิตประกอบกับ 

ในสภาพเศรษฐกิจ เช่น ปัจจุบันองค์กรต่างๆ ได้ให้ความส�าคัญเป็นอย่างมาก 

กับการมีบุคลากรท่ีมีคุณภาพสูงและได้ท�างานในต�าแหน่งท่ีเหมาะสมกับความรู้ 

ทักษะ ความสามารถและความถนัด ซ่ึงจะสามารถส่งผลโดยตรงให้องค์กร 

ยืนหยัดด�าเนินธุรกิจได้อย่างเจริญก้าวหน้า ดังน้ัน การเรียนรู้เพื่อเตรียม 

ความพร้อมในการสมัครงานอย่างมปีระสทิธภิาพของผูเ้ข้าสูต่ลาดแรงงานใหม่

และผู้ที่ต้องการเปลี่ยนงานจึงจ�าเป็นอย่างยิ่ง

“สมัครงานอย่างไรให้ได้งาน”

 4. การกรอกใบสมัครงาน	การกรอกใบสมคัรงานจะต้องใช้ 

ความละเอยีดรอบคอบเพราะเป็นหลกัฐานเบือ้งต้นทีจ่ะถูกพจิารณาก่อน

การเชิญไปรับการสมัภาษณ์	ผูส้มคัรงานจ�านวนไม่น้อยท่ีไม่ได้งานเพราะ

กรอกใบสมคัรผดิพลาด	เร่ิมจากการอ่านใบสมคัรทัง้หมดอย่างรอบคอบก่อน 

แล้วจึงลงมือกรอกรายละเอียดตามหัวข้อที่ก�าหนด	 (ควรกรอกทุกข้อ)	

เขียนด้วยตวับรรจงให้อ่านง่ายเป็นระเบยีบเรียบร้อยตวัสะกดการันต์ให้

ถูกต้อง	ค�าถามทีป่รากฏในใบสมคัรอาจจะเป็นข้อสัมภาษณ์ของคณุก็ได้	

ฉะนัน้ควรกรอกตามความเป็นจริง	ถ้าคณุกรอกไม่ตรงตามความเป็นจริง	

เมือ่ผูสั้มภาษณ์ถามถึงเร่ืองเหล่านัน้	คณุอาจจะตอบไม่ตรงกับทีค่ณุระบไุว้ 

ผู้สัมภาษณ์อาจจะมองว่าคุณไม่ซื่อสัตย์	สุจริต

 5. การเตรยีมตัวสัมภาษณ์ ต้องเตรียมตัวให้พร้อมท้ังด้าน

ร่างกายและจิตใจ	สุขภาพต้องดูแข็งแรง	สดชื่น	แจ่มใส	มีบุคลิกภาพ

ที่น่าเล่ือมใส	 สง่างาม	 มีสัมมาคารวะและมีความเช่ือมั่นในตนเอง	 

แต่งกายสุภาพ	สะอาด	 เรียบร้อย	 เหมาะสมกับกาลเทศะ	สุภาพบุรุษ	

ควรสวมเส้ือเช้ิตสีขาวหรือสีอ่อนๆ	 ผูกเนคไทให้เรียบร้อย	 สีเนคไท	 

ไม่ควรเป็นลวดลายหรือสีฉูดฉาด	 กางเกงควรเป็นสีเข้มแบบธรรมดา	 

ไม่ควรนุง่กางเกงยนีส์ไปสัมภาษณ์เดด็ขาด	ถุงเท้า	รองเท้า	ต้องดสูะอาด

เรียบร้อย	 ทรงผมควรเป็นทรงสุภาพ	 สุภาพสตรีทรงผมควรดูสภาพ

เรียบร้อย	ไม่ลุ่ยเปะปะ	กระโปรงควรเป็นสีสุภาพไม่ควรสั้น	ถ้าสั้นควร

สวมถุงน่อง	เคร่ืองประดบัไม่ควรดรุูงรังจนเกินงาม	ตรงต่อเวลานัดหมาย 

ควรไปถึงสถานที่สัมภาษณ์ก่อนเวลานัดหมายประมาณ	10	-	15	นาที	

เตรียมข้อมลูให้พร้อม	ทัง้ข้อมลูส่วนตวั	ข้อมลูต�าแหน่งงานและหน่วยงาน

ที่จะไปสมัคร	 รวมถึงความรู้ในสถานการณ์ปัจจุบัน	 ขณะสัมภาษณ	์ 

ควรมองหน้าผูส้มัภาษณ์	พูดจาสุภาพ	ชัดเจนเป็นธรรมชาต	ิมคีวามมัน่ใจ 

ในตนเอง	 ตั้งใจฟังค�าถามและตอบค�าถามให้ตรงประเด็น	 ไม่วกวน	 

ล�าดับเรื่องให้ถูกต้อง	ไม่พูดเร็วหรือช้าเกินไป	จ�าข้อมูลให้แม่น	ข้อควร

ระวังในการตอบค�าถาม	ผู้สัมภาษณ์บางคนอาจจะมีวิธีการสัมภาษณ์ที่

ท�าให้ผูถู้กสัมภาษณ์เผลอเปิดเผยจดุอ่อนของตนออกมา	โดยจะมวิีธกีาร

ตัง้ค�าถามวกวน	หรือถามแบบรุกเร้าในส่ิงทีเ่ป็นไปไม่ได้	หรือยัว่ยุให้เกิด

อารมณ์โกรธ	 ผู้รับการสัมภาษณ์จึงต้องควบคุมอารมณ์ให้ดี	 มิเช่นนั้น

อาจตกหลุมพลางได้

ถ้าคุณทำาได้แบบน้ี มั่นใจได้เลยว่า คุณจะได้งาน

สมตามความปรารถนาอย่างแน่นอน

โดย : ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงาน

ข้อมูลจาก : http://pantip.com/topic/31461234 , http://th.jobsdb.com/th-th/articles/


