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สานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 ให้บริการจัดหางานในเดือนธันวาคม 2563 โดยมีนายจ้าง
/สถานประกอบการ จานวน 22 ราย แจ้ง ความต้อ งการแรงงาน (ตาแหน่ง งานว่า ง) จานวน 95 อัต รา
ผู้ลงทะเบียนสมัครงานจานวน 234 คนและผู้ลงทะเบียนสมัครงานได้รับการบรรจุงานจานวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ
56.41 ของผู้ลงทะเบียนสมัครงาน และร้อยละ 138.94 ของความต้องการแรงงาน

ความต้องการแรงงาน
95 อัตรา

ผู้สมัครงานที่มาใช้บริการ
234 คน

ตาแหน่งงานจาแนกตามวุฒิการศึกษา
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ผู้สมัครงานที่มาใช้บริการจาแนกตามเพศ

ผู้สมัครงานที่มาใช้บริการ
234 คน

จานวน 110 คน
คิดเป็นร้อยละ 47.01
จานวน 124 คน
คิดเป็นร้อยละ 52.99
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การบรรจุงาน
132 คน

ผู้สมัครงานที่ได้รับการบรรจุจาแนกตาม
เพศ

จานวน 49 คน
คิดเป็นร้อยละ 37.12
จานวน 83 คน
คิดเป็นร้อยละ 62.88

ผู้สมัครงานที่ได้รับการบรรจุจาแนกตามวุฒิการศึกษา
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5 ทักษะที่คุณต้องปรับตัวในการทางานยุคดิจิทัล
1. Adaptive Thinking : มีความคิดแบบประยุกต์ ปรับตัวได้ทุกสถานการณ์
“การมีความคิดแบบประยุกต์” เป็นทักษะการคิดที่ตอบรับกับการทางานในปัจจุบัน ด้วยพื้นฐานทักษะในรูปแบบนี้จาเป็นต้องใช้ทั้งความคิด
สร้างสรรค์ (Creative) การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytics) ร่วมกับบริบทของข้อมูล (Context) ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา และด้วยธรรมชาติของงานที่มัก
เกิดปัญหา คุณจึงต้องประยุกต์ใช้สิ่งต่าง ๆ ตามองค์ประกอบเหล่านี้เพือ่ ใช้ในการแก้ปัญหา
ซึ่งการเป็นคนที่มีความคิดแบบ Adaptive Thinking ได้นั้น ต้องอาศัยการวางแผนงานที่มีประสิทธิภาพ มีความยืดหยุ่นกับความคิดพฤติกรรมของ
ตัวเองและผู้อื่น โดยต้องหมั่นฝึกคิดในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น การใช้ความคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) ใช้เหตุผลจากข้อเท็จจริงในการวิเคราะห์
ประเด็นต่าง ๆ เมื่อต้องสร้างสรรค์งาน ร่วมกับการใช้ทักษะในการทางานเป็นทีม (Collaboration) ก็จะเป็นการช่วยต่อยอดไอเดียให้มีความหลากหลายและ
ไปสู่ผลลัพธ์ในการทางานที่ดี การมีความคิดแบบประยุกต์เป็นทักษะที่แสดงให้เห็นว่า ความเป็นไปได้ใหม่ ๆ เกิดขึ้นได้เสมอ เพียงเรารู้จักประยุกต์ความคิดและ
ทักษะต่าง ๆ เข้ามาใช้ในการทางาน ทักษะนี้เป็นสิ่งที่คุณควรมีติดตัวไว้เพราะเป็น Human Learning System ที่ไม่มีเทคโนโลยีมาทดแทนได้

2. New-media Literacy : การปรับตัวตอบรับปรากฏการณ์ New Media
นานแค่ไหนแล้วที่เราไม่ได้อ่านข่าวจากหน้ากระดาษหนังสือพิมพ์ หรือเคยสังเกตกันไหมว่า ในวงสนทนาที่ออฟฟิศเรานั้นคุยกันแต่เรื่องที่อยู่ใน
โซเชียลมีเดีย สื่อใหม่ ๆ แฝงตัวอยู่กับเราไปแล้วในชีวิตประจาวันตั้งแต่เราตื่นนอน มาทางานจนถึงกลับมาถึงบ้านแล้วก็เสพความบันเทิง ผ่านจอมือถือกันแล้ว
ทั้งสิ้น สื่อใหม่เกิดขึ้นตลอดเวลาในโลกยุคดิจิทัลและจะแยกตามความสนใจของแต่ละคนมากขึ้น หรือแม้กระทั่งวิธกี ารทางานหรือความคิดที่ต้องใช้ในแต่ละ
ทักษะอาชีพ ก็มีผู้ผลิตคอนเทนต์ให้คุณได้เลือกเสพและมีพื้นที่ให้คุณได้แลกเปลี่ยนกันง่ายขึ้นกว่าเดิม
รวมถึงการเรียนรู้เครื่องมือใหม่ ๆ ที่ช่วยในการทางานโดยตรง เช่น การประยุกต์ใช้ TikTok แอปพลิเคชันที่กาลังได้รับความนิยมในคนเจเนอเรชัน
ใหม่ ด้วยการขายสินค้าภายใน 15 วินาที หรือใช้ Podcast เป็นตัวช่วยสร้างภาพลักษณ์และเรื่องราวให้กับแบรนด์ ตัวอย่างที่เราหยิบยกมาเป็นเพียงกลยุทธ์หนึ่ง
เท่านั้น สื่อใหม่ ๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบันยังมีอีกมากมายให้เราได้ค้นหาและทดลอง เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ ในการทางาน

3. Transdisciplinarity : เรียนรู้และเข้าใจศาสตร์ที่หลากหลาย
นักการตลาดยุคใหม่ไม่ใช่แค่ศึกษาเรื่องเทรนด์ตลาดเท่านั้น แต่คุณอาจต้องทาความเข้าใจเรื่อง ระบบ Big Data เพื่อจะนาข้อมูลมาใช้วางแผน
การตลาด เช่น การทา Targeted Advertising การเลือกกลุ่มลูกค้าที่จะเห็นโฆษณาออนไลน์แต่ละชิ้น หรือการทา Personalized Marketing เพื่อเลือกสื่อสาร
เฉพาะบุคคลมากยิ่งขึ้น และไม่ว่าคุณจะมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในรูปแบบใด การขยายการเรียนรู้ในหลาย ๆ ศาสตร์เป็นสิ่งที่ดี เพราะองค์ความรู้ต่าง ๆ นัน้
มีความเชื่อมโยงกันเสมอ และจะทาให้เห็นมุมมองที่แตกต่างจากความรู้ที่เรามีความเชี่ยวชาญอยู่แล้ว
การจะมีทกั ษะแบบ Transdisciplinarity ตัวคุณเองจะต้องเปิดรับความรู้ใหม่ ๆ เช่น ความรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลกับโลก การเมืองกับมุมมอง
สิทธิมนุษยชน วัฒนธรรมที่หลากหลาย ความเปลี่ยนแปลงของผู้คนแต่ละเจเนอเรชัน ฯลฯ เป็นคนช่างสังเกตและมีทักษะในการเชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ ซึ่งก็ต้องอาศัย
เวลาและประสบการณ์ในการสั่งสมทักษะนี้ ขอเพียงคุณหมั่นทามันสม่าเสมอแบบไม่ขาดตอน หาเรื่องและเปูาหมายในสิง่ ที่ตัวเองต้องการศึกษาให้เจอ ซึ่งยุค
สมัยนี้เปิดโอกาสให้เรียนรู้ได้ง่ายกว่าเมื่อก่อนมาก จะเรียนรู้ผ่านบทความต่าง ๆ วิดีโอออนไลน์ หรือจะหาหนังสืออ่านก็สามารถเรียนรู้ ได้ในเวลาเพียงไม่นาน

4. Computational Thinking + Sense Making : การออกแบบความคิดเชิงเหตุผลและอารมณ์
ท่ามกลางยุคที่ขับเคลื่อนด้วย Cloud Computing และ Data จานวนมหาศาล วิธกี ารหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาได้ดี คือทักษะในแบบ Computational
Thinking รูปแบบการคิดเชิงวิเคราะห์ เป็นทักษะที่คุณจะต้องคิดอย่างเป็นระบบด้วยเหตุผลอย่างเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ โดยทักษะนี้ต้ องอาศัย
องค์ประกอบ 4 อย่าง ได้แก่





การย่อยปัญหาหรือสรุปปัญหา (Decomposition)
การจดจารูปแบบต่าง ๆ (Pattern Recognition)
วิเคราะห์ความคิดในแบบนามธรรมที่มุ่งไปสู่ข้อมูลสาคัญ (Abstraction)
การออกแบบอัลกอริทึม (Algorithm Design) โดยสร้างหลักเกณฑ์ขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาแบบเป็นขั้นตอน

ในการทางานร่วมกับคน “เรื่องอารมณ์และความรู้สึก” เป็นอีกองค์ประกอบสาคัญที่ต้องเรียนรู้ คุณเองก็ต้องมีทักษะในเรื่อง Sense Making คือการให้คุณค่า
และความหมายต่อผูอ้ ื่นด้วยมุมมองเชิงพัฒนา เชื่อในทีมว่ามีศักยภาพในการทางานให้สาเร็จลุล่วง ด้วยการสร้างกิจกรรมที่เสริ มความสัมพันธ์ดี ๆ ร่วมกัน เพื่อ
ประสิทธิภาพของทีมที่ดีในระยะยาว จะเห็นได้ว่าทั้งทักษะเชิงเหตุผลและเชิงอารมณ์ต่างก็มีความสาคัญไม่แพ้กัน

5. Negotiation : มีศักยภาพในการต่อรองเพื่อรับมือกับปัญหาต่างๆ
การทางานในปัจจุบันอยู่กับความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ปัญหาต่าง ๆ พร้อมเข้ามาให้คุณแก้ ทักษะอีกข้อที่ขาดไปไม่ได้ คือ “ทักษะการต่อรอง”
เป็นเรื่องของการสื่อสารเพื่อนาไปสู่แนวทางในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่ต้องอาศัยทั้งความรู้สึกและความคิด การมีทักษะในการต่อรอง สิ่งแรกที่คุณต้องมีคือ การ
เป็นนักฟังที่ดี เพราะก่อนที่เราจะเสนอความคิดของตัวเอง เราก็ต้องเข้าใจความคิดความรู้สึกของคู่สนทนาให้ได้ก่อน จากนั้นจึงค่อยหาทางออกร่วมกัน และคุณ
ก็ต้องมีจุดยืนในความคิดของตัวเองเช่นกัน เพราะการทาความเข้าใจความคิดความรู้สึกของคนเป็นศักยภาพที่ AI ไม่สามารถทาการเรียนรู้ได้ทั้งหมด การมีทักษะ
นี้จึงเป็นประโยชน์ต่อการทางานยุคดิจิทัล
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7 เคล็ดลับง่ายๆ! วิธดี ูแลตัวเองให้สุขภาพดีและแข็งแรง
ในปีนี้หลายคนตั้งเปูาหมายการเริม่ ต้นใหม่ ไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การเรือ่ งงาน เปูาหมายการใช้ชีวิต รวมถึงการมีสุขภาพดีด้วย จะเห็นได้วา่
ปัจจุบันคนหันมาสนใจ และใส่ใจในเรื่องสุขภาพกันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการทาให้ตัวเองนอนหลับสบาย มีสุขภาพแข็งแรง หรือการหลุด
พ้นจากความเครียดเมื่อเราเรียนรูท้ ี่จะดูแลสุขภาพกายและใจตัวเองให้ดีแล้ว เราก็จะสามารถดูแลตัวเองและจัดการกับความเครียดและ
ภาระหน้าที่ต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม

สร้างสุขภาพดีได้ด้วยตัวเอง
1. เลือกทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ
อาหารกับสุขภาพเป็นของคู่กัน การที่เราจะมีสุขภาพดีได้นั้น การกินถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยหลักในการดูแลตัวเอง เป็นการดูแลจากภายใน
สู่ภายนอก เราจึงควรต้องกินอาหารให้พอดีและหลากหลายในแต่ละวัน เลือกกินอาหารทีม่ ีคุณค่าทางโภชนาการครบทั้ง 5 หมู่ โดยเน้น
ไปที่โปรตีนและคาร์โบไฮเดรตที่มปี ระโยชน์เป็นหลัก เสริมผัก ผลไม้ที่ให้เกลือแร่และวิตามิน ที่สาคัญควรหลีกเลี่ยงอาหารจาพวกไขมัน
และอาหารที่มีคลอเรสเตอรอลสูง
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่สามารถกินอาหารที่คณ
ุ ชอบแต่อาจจะไม่ค่อยดีต่อสุขภาพนัก แถมยังรู้สึกผิดทุกครั้งที่กินเข้า
ไปได้ แน่นอนว่าคุณสามารถกินเค้กชิ้นเล็กๆ ชานมไข่มุก หรือเมนูประเภทปิ้งย่างได้เช่นกัน แต่ต้องระวังไม่ให้เผลอกินในปริมาณที่มาก
เกินไป เพราะถ้าหากคุณกินในปริมาณที่พอดีก็จะเป็นผลดีต่อร่างกายและจิตใจแถมยังช่วยเยียวยาอารมณ์ให้ดีขึ้นได้โดยไม่เสียสุขภาพ
ด้วย
2. ออกกาลังกาย
เมื่อเลือกทานอาหารที่ดีแล้วสิ่งที่สาคัญไม่แพ้กันนั่นก็คือการออกกาลังกาย ปัจจุบันการออกกาลังกายมีหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับความชอบ
ไลฟสไตล์ และสภาพร่างกายของแต่ละคน แต่ไม่วา่ จะเป็นการออกกาลังกายชนิดไหน ก็มีส่วนช่วยทาให้ร่างกายแข็งแรงและมีสุขภาพดี
มากขึ้นทั้งนั้น
การออกกาลังกาย ไม่จาเป็นต้องออกกาลังกายอย่างอย่างหนัก แต่การออกกาลังกายที่ดีควรทาเป็นประจา สม่าเสมอ อย่างน้อยวันละ
30 นาที และควรออกกาลังกายให้ได้สปั ดาห์ละ 2-3 ครั้ง โดยเลือกรูปแบบการออกกาลังกายให้เหมาะสมกับ สภาพร่างกายช่วงวัยและ
ความถนัด ไม่วา่ จะเป็นการวิ่ง ว่ายน้า ปั่นจักรยาน เต้นแอโรบิค บอดี้เวท หรือโยคะ เพราะการได้ออกกาลังกายในรูปแบบที่เราชอบ จะ
ช่วยทาให้เราออกกาลังกายได้นานขึ้น และออกกาลังกายได้อย่างไม่มีเบื่อ
3. ดื่มน้าให้เยอะ
การดื่มน้าเป็นสิ่งสาคัญพื้นฐานการมีสุขภาพดีที่สาคัญขาดไม่ได้เลยในชีวิตประจาวัน แต่กลับเป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่มักมองข้าม การดื่ม
น้าเปล่านอกจากจะช่วยให้เรารู้สึกสดชื่นกระปรี้กระเปร่าแล้ว ยังช่วยปรับสมดุลย์ของร่างกาย บรรเทาความเมื่อยล้า ช่วยในเรื่องระบบ
เผาผลาญและการขับถ่าย แถมยังช่วยให้สุขภาพผิวของเราดีขึ้น
ปริมาณน้าที่เหมาะสมกับร่างกายในแต่ละวัน โดยประมาณคือ 2 ลิตร ดังนั้นเราจึงควรดื่มน้าให้ได้อย่างน้อยวันละ 8-10 แก้ว เพื่อการ
ดูแลสุขภาพที่สมบูรณ์ สาหรับคนที่ดื่มน้าน้อย ลองกรอกน้าใส่ขวดไว้แล้วตั้งเปูาหมายว่าต้องดืม่ น้าเรื่อยๆ ให้หมดขวดภายในหนึ่งวัน
แบบนี้ก็สามารถทาให้เราดื่มน้าได้มากขึ้นเช่นกัน
นอกจากนี้แนะนาว่าควรหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มสี ่วนผสมของแอลกอฮอล์ เพราะจะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคความดันโลหิตสูง
โรคหัวใจ สมองฝุอ โรคตับ อีกทั้งยังมีผลต่อกล้ามเนื้อ และกระดูกในระยะยาวอีกด้วย
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4. พักผ่อนให้เพียงพอ
ปัจจุบันเรา ใช้เวลาในการทากิจกรรมต่างๆ จนลืมไปว่าสิ่งทีท่ าได้ง่ายที่สดุ และเป็นสิ่งที่สาคัญอันดับต้นๆ ในการดูแลตัวเองให้มีสุขภาพดีนั้นก็คือการนอน
การนอนหลับให้เพียงพอ ซึ่งถือเป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุด เพราะในช่วงเวลาที่เรานอนหลับ อวัยวะต่างๆ จะได้หยุดพัก หรือทางานน้อยลง เป็นช่วงเวลาที่
ระบบภูมิต้านทานจะทางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และสะสมพลังงานสารองไว้ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ หากเรานอนครบ 8-10 ชั่วโมงต่อคืน จะทาให้
เราตื่นมาแล้วรู้สึกสดชื่นและสามารถทากิจกรรมต่างๆ ในวันถัดไปได้อย่างไม่รู้สึกเหนื่อยล้า เปรียบเสมือนการได้ชาร์ตแบตร่างกายให้เต็ ม 100% ในทุกๆ
วัน
ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการเข้าเข้านอนก็คือ ช่วงเวลาระหว่าง 22.00-02.00 น. เพราะเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายจะหลั่งโกรทฮอร์โมน เพื่อทาให้ร่างกาย
ได้ฟื้นฟูระบบต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ และทาให้คุณภาพการนอนได้รวมดีขึ้นอีกด้วย
5. วางแผนจัดการกับความเครียด
ความเครียดถือเป็นศัตรูตัวร้ายที่คอยบั่นทอนสุขภาพ เป็นสภาวะอารมณ์ของคนที่ต้องเจอกับปัญหาต่างๆ จนเกิดความไม่สบายใจ วิตกกังวล และรู้สึก
กดดัน หลายครั้งที่เรามักเรียกโดยที่เราไม่รู้ตัว แต่สิ่งเหล่านี้มักจะแสดงออกมาทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ หรือพฤติกรรม บางคนเครียดแล้วทาให้หงุดหงิด
ง่าย บางคนเครียดแล้วปุวยบ่อย บางคนก็นอนไม่หลับ เราจึงควรต้องหาวิธีจัดการและบรรเทาความเครียดที่เกิดขึ้น เพื่อให้เรามีทั้งสุขภาพกายและ
สุขภาพใจที่ดีในเวลาเดียวกัน
การจัดการกับความเครียดนั้นทาได้หลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการไปออกกาลังกาย การนั่งสมาธิฝึกจิตใจ การอ่านหนังสือ ดูหนั ง ฟังเพลง ตลอดจนการจัดสรร
เวลาในชีวิตไม่ให้โฟกัสกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือ จมอยู่กับความเครียดมากจนเกินไป จนอาจกระทบต่อตนเองและคนรอบข้างได้
6. ปรับวิธีคิดเพื่อเพิ่มพลังบวก
การจมอยู่กับความวิตกกังวล หรือปัญหาใดปัญหาหนึ่งมากจนเกินไป อาจทาให้กลายเป็นความเครียดสะสม ซึ่งเป็นสาเหตุของความทุกข์ในใจ ทาให้เกิด
ทัศนคติลบ จนส่งผลให้การตัดสินใจในเรื่องต่างๆ เป็นไปในทิศทางที่แย่ลง ลองเอาตัวเองออกจากความกังวลเหล่านั้น และปรับมุมมองปัญหาต่ างๆ
อาจจะทาให้เรามองเห็นสาเหตุของปัญหาและวิธีแก้ไขได้ง่ายขึ้น หากเรายอมรับข้อบกพร่องและพยายามทาความเข้าใจกับมันอย่างมีสติ ก็จะช่วยให้เรามี
สุขภาพใจที่แข็งแรง และมีความสุขกับสิ่งรอบตัวได้ง่ายขึ้น หรือถ้าเรามองเห็นว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ลองมองข้ามข้าม หรือปล่อยผ่ านไปบ้างก็ได้
เราสามารถเพิ่มพลังบวกให้ตัวเองง่ายๆ ด้วยการ







มองโลกอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริง
ปรับความคิด ทัศนคติให้เป็นคนที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้น
เลิกเปรียบเทียบสิ่งต่างๆ แต่เลือกมองหาเฉพาะเรื่องดีๆ จากสิ่งเหล่านั้นแทน
เตือนตัวเองว่าทุกเรื่องมีสองด้านเสมอ มีดีก็ต้องมีร้ายคละเคล้ากันไป
มีความสุข ยิ้ม และหัวเราะกับเรื่องธรรมดารอบตัว
พาตัวเองไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เต็มไปด้วยความคิดเชิงบวก

ข้อดีของการมองโลกในเชิงบวก นอกจากจะช่วยฟื้นฟูสุภาพใจเราดีขึ้น อารมณ์ดีขึ้น ยิ้มง่ายขึ้น กังวล หรือกดดันน้อยลงแล้ว ยังส่งผลให้ สุขภาพกายเรา
แข็งแรงขึ้นด้วย
7. อย่าลืมไปตรวจสุขภาพเป็นประจา
บางคนอาจมองว่าตัวเองอายุยังน้อยจึงไม่เห็นความจาเป็นในการตรวจสุขภาพ แต่ในความเป็นจริงแล้ว การตรวจสุขภาพเป็นประจาก็เป็นอีกหนทางหนึ่งที่
จะทาให้คุณใช้ชีวิตอย่างแข็งแรง และมีสุขภาพดีในทุกๆ วัน เพราะการตรวจสุขภาพอย่างสม่าเสมอจะทาให้เรารู้ ว่าเรามีปัจจัยเสี่ยงอะไรและควรจะต้อง
ดูแลสุขภาพไปในทิศทางไหนบ้างเพื่อปูองกันโรคต่างๆที่เกิดขึ้นได้
ยิ่งไปกว่านั้นการตรวจพบโรคในระยะแรกแรกจะช่วยปูองกันภาวะแทรกซ้อน และความรุนแรงของโรค ซึ่งจะทาให้สามารถรักษาได้อย่างทันท่วงที และมี
โอกาสหายได้มากกว่าการตรวจพบโรคเมื่อมีอาการปรากฏมาสักระยะหนึ่งแล้ว
การตรวจสุขภาพประจาปีสามารถทาได้ทุกเพศ ทุกวัย ไม่จาเป็นจะต้องเป็นผูม้ ีความเสี่ยง หรือเป็นผู้สูงวัยเท่านัน้

สรุป
การมีสุขภาพดีและแข็งแรงเป็นพื้นฐานของการมีชีวิตที่ดี ถือเป็นวิธีที่ทาให้ตัวเองมีความสุขได้ง่ายทีส่ ุด เพราะเมื่อเรามีสุขภาพที่ ดีแล้วเราก็จะมีความ
พร้อมมากพอในการทากิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ รวมถึงสามารถใช้เวลากับคนที่คุณรักได้ยาวนานกว่าที่เคย
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ทะเลลงครก
วัตถุดิบ
แปูงทอดกรอบ
แปูงข้าวเจ้า
แปูงมันฮ่องกง
ไข่ไก่
พริกขี้หนูสีแดงซอย
เกลือปุน
โซดา
น้าปลา
ซอสถั่วเหลือง
ซอสหอยนางรม

2 ถ้วย
2 ช้อนโต๊ะ
2 ช้อนโต๊ะ
4 ฟอง
1 ช้อนโต๊ะ
1/2 ช้อนชา
1 ถ้วย
5 ช้อนโต๊ะ
1 ช้อนโต๊ะ
1 ช้อนโต๊ะ

น้าตาลทราย
ต้นหอมซอย
ผักชีซอย
หอมใหญ่สับ
ถั่วงอก

2 ช้อนชา

วิธีทา
1. นาส่วนผสมของเครื่องปรุงรส ใส่ชามผสมให้เข้ากัน
2. เตรียมภาชนะใส่แปูงทอดกรอบ แปูงข้าวเจ้า แปูงมันฮ่องกง เกลือปุน ผสมให้เข้ากัน ค่อยเทโซดา
ลงผสมกับแปูงเพิ่มลดได้ ใช้ตะกร้อตีให้เข้ากัน สังเกตไม่ข้นไม่เหลวเกินไป
3. ตอกใข่ใส่ชาม ตีให้เข้ากัน
4. ตั้งกระทะหลุมไฟฟูา วอร์มให้ร้อน ทาน้ามันให้ชุ่ม พอร้อนได้ที่ ตักส่วนผสมของแปูงลงในหลุมแค่
ครึ่งหลุมใส่เรีย งให้ครบ ตามด้วยไข่ไก่ใส่เรียงตามลาดับ ตามด้วยของทะเล เหยาะเครื่องปรุงรสทุกหลุม
เล็กน้อย (ถ้าแห้งเกินพรมน้ามันเพื่อให้ขอบกรอบ) พอใกล้สุก โรยผัก ตักขึ้นเรียงตามลาดับที่ใส่ก็จะสุกพอดี
5. ผสมซอสพริกและน้าจิ้มไก่ให้เข้ากัน ทานคู่กับน้าจิ้ม

ที่มา : www. cookpad.com

.
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ตกแต่งปักลายการ์ดอวยพร

อุปกรณ์

วิธีทา

1.
2.
3.
4.

1. เลือกการ์ดที่ชอบ
2. นาเข็มเจาะรู บริเวณที่ต้องการปักลาย
3. ร้อยด้ายปักลายสวยๆ ตามที่ชอบ
4. ตกแต่งให้สวยงาม

กระดาษการ์ด พร้อมลายสวย
เข็มสาหรับเจาะรู
ด้ายสีสวย
กรรไกร

ที่มา : p-dit.com
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“กิจกรรมผ่านเลนส์กล้อง”
เราจะพาท่ า นไปชมภาพกิ จ กรรมด้ า นอื่ น ๆ กั บ คอลั ม น์ “กิ จ กรรมผ่ า นเลนส์ ก ล้ อ ง” เดื อ นธั น วาคม
ที่ผ่านมา พวกเราชาว สจก.7 ไปทาอะไรที่ไหนกันมาบ้าง
เดื อนธั นวาคมที่ ผ่ า นมา เจ้ า หน้ า ที่ส านัก งานจั ดหางานกรุ ง เทพมหานครพื้น ที่ 7 ได้ อ อกเยี่ย มนายจ้า ง/
สถานประกอบการในเขตพื้ น ที่ เพื่อ แนะน าการให้ บริ การตามภารกิจ หาต าแหน่ งงาน ตามโครงการศู นย์ ตรี เทพ
เพื่อการจ้างงานครบวงจร จานวน 12 แห่ง คือ





ประกอบกิจการเกี่ยวกับ ผลิตรถยนต์ส่วนบุคคล
มีจานวนลูกจ้างประมาณ 614 คน
สถานที่ตั้งบริษัท เลขที่ 304 ถนนมาเจริญ แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
รูปภาพการตรวจเยี่ยมบริษัท/ผลิตภัณฑ์ของทางบริษัท

 ตาแหน่งงานที่รับสมัคร
- (พนักงานบัญชี 1 อัตรา , พนักงานขาย 1 อัตรา)





ประกอบกิจการเกี่ยวกับ นาเข้าเครื่องมือแพทย์
มีจานวนลูกจ้างประมาณ 60 คน
สถานที่ตั้งบริษัท เลขที่ 18/299 ถนนสวัสดิการ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
รูปภาพการตรวจเยี่ยมบริษัท/ผลิตภัณฑ์ของทางบริษัท

 ตาแหน่งงานที่รับสมัคร
- (พนักงานขาย 2 อัตรา ,นักเทคนิครังสีแพทย์ 2 อัตรา)
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ประกอบกิจการเกี่ยวกับ ผลิตอะไหล่และจาหน่ายเครื่องจักรฝากระป๋อง
มีจานวนลูกจ้างประมาณ 145 คน
สถานที่ตั้งบริษัท เลขที่ 44 ซอยกาญจนาภิเษก 008 แยก 10 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
รูปภาพการตรวจเยี่ยมบริษัท/ผลิตภัณฑ์ของทางบริษัท

 ตาแหน่งงานที่รับสมัคร
- (พนักงานคุมเครื่องจักร 3 อัตรา)

.






ประกอบกิจการเกี่ยวกับ โรงงานผลิตเครื่องสาอาง
มีจานวนลูกจ้างประมาณ 222 คน
สถานที่ตั้งบริษัท เลขที่ 45 ซอยบางบอน 3 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
รูปภาพการตรวจเยี่ยมบริษัท/ผลิตภัณฑ์ของทางบริษัท

 ตาแหน่งงานที่รับสมัคร
- (เจ้าหน้าที่ไอที 1 อัตรา , นักวิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง 2 อัตรา)
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ประกอบกิจการเกี่ยวกับ ผลิตและผู้จาหน่ายอุปกรณ์ประปาภายใต้ยี่ห้อ T.U.D
มีจานวนลูกจ้างประมาณ 127 คน
สถานที่ตั้งบริษัท เลขที่ 10 ถนนบางบอน 3 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
รูปภาพการตรวจเยี่ยมบริษัท/ผลิตภัณฑ์ของทางบริษัท

 ตาแหน่งงานที่รับสมัคร
- (พนักงานฝุายผลิต 10 อัตรา, พนักงานตรวจสอบคุณภาพ 2 อัตรา)

 ประกอบกิจการเกี่ยวกับ โรงงานผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก
 มีจานวนลูกจ้างประมาณ 230 คน
 สถานที่ตั้งบริษัท เลขที่ 1888 ซอยเพชรเกษม 63 แยก 1 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
รูปภาพการตรวจเยี่ยมบริษัท/ผลิตภัณฑ์ของทางบริษัท

 ตาแหน่งงานที่รับสมัคร
-

(เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องจักร 10 อัตรา, เจ้าหน้าที่ขับรถโฟคลิฟท์ 2 อัตรา)
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 ประกอบกิจการเกี่ยวกับ จัดทาบัญชี
 มีจานวนลูกจ้างประมาณ 5 คน
 สถานที่ตั้งบริษัท เลขที่ 199/142 ถนนพุทธมณฑลสาย 3 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร
10160
 รูปภาพการตรวจเยี่ยมบริษัท/ผลิตภัณฑ์ของทางบริษัท

 ตาแหน่งงานที่รับสมัคร
- (เจ้าหน้าที่บัญชี 1 อัตรา)

 ประกอบกิจการเกี่ยวกับ ตัวแทนจาหน่ายชุดยกทรงของสตรี
 มีจานวนลูกจ้างประมาณ 7 คน
 สถานที่ตั้งบริษัท เลขที่ 11,13 ซอยกาญจนาภิเษก 008 แยก 2 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
รูปภาพการตรวจเยี่ยมบริษัท/ผลิตภัณฑ์ของทางบริษัท

 ตาแหน่งงานที่รับสมัคร
- (พนักงานขายออนไลน์ 2 อัตรา)
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ประกอบกิจการเกี่ยวกับ ศูนย์บริการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพลังงานทางเลือก
มีจานวนลูกจ้างประมาณ 5 คน
สถานที่ตั้งบริษัท เลขที่ 123-124 ซอยบรมราชชนนี 39 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
รูปภาพการตรวจเยี่ยมบริษัท/ผลิตภัณฑ์ของทางบริษัท

 ตาแหน่งงานที่รับสมัคร
- (เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา)

 ประกอบกิจการเกี่ยวกับ จาหน่ายและบริการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
 มีจานวนลูกจ้างประมาณ 7 คน
 สถานที่ตั้งบริษัท เลขที่ 99 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
รูปภาพการตรวจเยี่ยมบริษัท/ผลิตภัณฑ์ของทางบริษัท

 ตาแหน่งงานที่รับสมัคร
- (พนักงานขาย 2 อัตรา)
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 ประกอบกิจการเกี่ยวกับ ตัวแทนจาหน่ายอุปกรณ์ทางการทหารและอาหารสาเร็จ
 มีจานวนลูกจ้างประมาณ 7 คน
 สถานที่ตั้งบริษัท เลขที่ 5 ซอยบรมราชชนนี 18 ถนนบรมราชชนนี แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
10170
 รูปภาพการตรวจเยีย่ มบริษัท/ผลิตภัณฑ์ของทางบริษัท

 ตาแหน่งงานที่รับสมัคร
- (เจ้าหน้าที่กราฟฟิกดีไซน์ 1 อัตรา, พนักงานขาย 1 อัตรา, พนักงานขับรถ 1 อัตรา)






ประกอบกิจการเกี่ยวกับ สถาบันอุดมศึกษา
มีจานวนลูกจ้างประมาณ 1300 คน
สถานที่ตั้งบริษัท เลขที่ 22 ถนนบรมราชชนนี แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
รูปภาพการตรวจเยี่ยมบริษัท/ผลิตภัณฑ์ของทางบริษัท

 ตาแหน่งงานที่รับสมัคร
- (วิศวเครื่องกล 1 อัตรา, นักวิชาการอุ ดมศึกษา 1 อัตรา, นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา, นักเทคโนโลยี สารสนเทศ 1 อัตรา)
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ภาพการดาเนินการตรวจสอบสถานประกอบการและการทางานของคนต่างด้าว
ตามภารกิจที่ นายสุวิทย์ วัฒนาสันติกุล ผู้อานวยการสานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7
มอบหมายให้ นางสาวจิดาภา เนียมศรี หัวหน้าฝ่ายตรวจและคุ้มครองคนหางาน ดาเนินการตรวจสอบ
ประจาเดือนธันวาคม 2563
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ภาพการดาเนินการตรวจการชี้แจงการให้ความช่วยเหลืออื่นใด การให้สิทธิและการขอรับสิทธิตามมาตรา35
ตามภารกิจที่ นายสุวิทย์ วัฒนาสันติกุล ผู้อานวยการสานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7
มอบหมายให้ ฝ่ายส่งเสริมการมีงานทา ดาเนินการประจาเดือนธันวาคม 2563
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ตาแหน่งงานว่าง
สถานประกอบการ
๑. บริษัท สยามอินโด
ไชนาโลจิสติกส์ จากัด
71/89 ถ.บางแวก
แขวงบางไผ่
เขตบางแค
กรุงเทพมหานคร
โทร 081 493 6546
2. บริษัท สินโชคดี จากัด
50 ซ.กาญจนาภิเษก003
แขวงหลักสอง
เขตบางแค
กรุงเทพมหานคร
10160
โทร 086 883 4402
3. นาง ชัชรี จัยสิน
219 ซ.บางขุนนนท์29
ถนนบางขุนนนท์
แขวงบางขุนนนท์
เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร 10700
โทร 081 754 6025

ประเภทกิจการ

ตาแหน่งงาน

จานวน เพศ อายุ

วุฒิ

ค่าจ้าง

บริษัทขนส่ง - เจ้าหน้าทีป่ ระสานงาน
ระหว่างประเทศ - เจ้าหน้าที่การตลาด

1
1

ช/ญ 22-35 ป.ตรีขึ้นไป 15,000/ด.
ช/ญ 25-40 ป.ตรีขึ้นไป 15,000/ด.

โรงงานผลิตภัณฑ์ - ลูกจ้างทั่วไป
โลหะต่างๆ - ลูกจ้างทั่วไป

5
5

ช 18-45 ป.6 – ม.6 331/ว.
ญ 18-45
331/ว.

1

ญ ไม่เกิน ไม่จากัด
55

1

ช 25-45 ม.6ขึ้นไป 15000/ด

-

- แม่บ้าน +
ผู้ช่วยเลี้ยงเด็ก

4. น.ส กรรณิกา
งานบ้าน
- พนักงานขับรถ
พัฒนพุทธานนท์
188 แขวงบางระมาด
เขตตลิ่งชัน
กรุงเทพมหานคร 10170
โทร 080 224 9515
081 933 0559
5. บริษัท วานิลา แอคเซสโซรี่ ผลิตและจาหน่าย
แม่บ้าน
เทรดดิ้ง จากัด
เสือ้ ผ้าสาเร็จรูป
พนักงานQC
52/42 ซ.เพชรเกษม69
พนักงานผู้ชว่ ยตัดผ้า
ถนนเพชรเกษม
หรือช่างตัด
แขวงหนองแขม เขตหนองแขม
พนักงานเย็บชุดว่ายน้า
ช่างแพทเทิรน์
กรุงเทพมหานคร 10160
โทร 094 352 1919

1
3
2

ญ 25-50 ป.6ขึ้นไป
้ ไป
ไม่จากัด 20-35 ป.6ขึน
ช 20-35 ป.6ขึ้นไป

3
1

ไม่จากัด
ไม่จากัด

9930/ด.
+ OT

350/ว.
331/ว.
331/ว.

20-35 ป.6ขึ้นไป 350/ว.
20-35 ปวส.ขึน้ ไป 350/ว.
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สถานประกอบการ

ประเภทกิจการ

ตาแหน่งงาน

จานวน เพศ อายุ

วุฒิ

ค่าจ้าง

ป.6

331/ว.

6.บริษัท อุตสาหกรรม
ผลิต จัดจาหน่าย - พนักงานทั่วไป
อาหารไทย จากัด
50 เพชรเกษม48 แยก16-2
ถนนเพชรเกษม
แขวงบางค้อน เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร 10160
โทร 02 8695601 3
7. นาง สุณี เพียรเพิ่มผล
การจ้างงาน - แม่บ้านดูแลผู้สงู อายุ
150/76 ซอยสถิตย์
ในครัวเรือน
ถนนพุทธมณฑลสาย1
แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร 10160
โทร 086 888 7779

10

ช 20-30

1

ญ ไม่จากัด ไม่จากัด

8. บริษัท หจก. กฎหมาย
กุลธร
252/950 ถนนแก้วเงินทอง
แขวงคลองชักนก เขตตลิ่งชัน
กรุงเทพมหานคร 10170
โทร 081 482 8033
02 865 5850

- พนักงานธุรการ
- พนักงานบัญชี

1
1

ญ
ญ

- วิศวกรบริการ
- ฝ่ายขาย

1
1

9. บริษัท เบวี่ ไซแอนซ์
13/10 ถนนตลิ่งชันสุพรรณบุรี
ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่

กฎหมาย

นาเข้าเครื่อง
มือแพทย์

23ปีขึ้นไป ป.ตรีนิติศาสตร์
23ปีขึ้นไป ป.ตรีบัญชี/อื่นๆ

9930/ด.

15,000/ด.
15,000/ด.

ช 20-35 ปวช.ปวล.ป.ตรี 15,000/ด.
ช/ญ 20-35 ปวช.ปวล.ป.ตรี 15,000/ด.

จ.นนทบุรี 11140
โทร 063 2298850

10. บริษัท ซีพีเอ็น เทรด
เซ็นเตอร์ จากัด
937 ซอย บรม72
ถนน บรมราชชนนี

รับเหมาติดตั้ง - วิศวกรงานระบบ
ระบบประปา ประปา
สุขาภิบาลและ - พนักงานจัดการสโตร์
ดับเพลิง

4

ช

-

ปวช.ปวล.ป.ตรี

4

ช/ญ

-

-

แขวงศาลาธรรมสพธ์
เขตทวีวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
โทร 081 8394412

สามารถดูตาแหน่งงานว่างได้ที่ http://smartjob.doe.go.th/

12,000/ด.
ตามที่ตกลง
10,000/ด

