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พุทธศาสนสุภาษิต

สุสฺสูส ลภเต ปญฺญ
ผู้ตั้งใจศึกษา
ย่อมได้ปัญญา
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สำนักงำนจัดหำงำนกรุงเทพมหำนครพื้นที่ 7 ให้บริกำรจัดหำงำนในเดือนมิถุนำยน 2561 โดยมีนำยจ้ำง
/สถำนประกอบกำร จ ำนวน 21 รำย แจ้ ง ควำมต้ อ งกำรแรงงำน (ต ำแหน่ ง งำนว่ ำ ง) จ ำนวน 591 อั ต รำ
ผู้ลงทะเบียนสมัครงำนจำนวน 230 คน และผู้ลงทะเบียนสมัครงำนได้รับกำรบรรจุงำนจำนวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ
85.21 ของผู้ลงทะเบียนสมัครงำน และร้อยละ 33.16 ของควำมต้องกำรแรงงำน

ควำมต้ องกำรแรงงำนในเดื อนมิ ถุน ำยน 2561 จ ำนวน 591 อัต รำ เมื่ อ พิจ ำรณำควำมต้อ งกำรแรงงำน
ในแต่ละประเภทพบว่ำ
ความต้องการแรงงานจาแนกตามระดับการศึกษา
แผนภูมิที่ 1 ตำแหน่งงำนว่ำง
จำแนกควำมต้องกำรแรงงำนจำกมำกทีส่ ุดไปหำน้อยทีส่ ุด
เดือนมิถุนำยน 2561 จำแนกตำมระดับกำรศึกษำ
- มัธยมศึกษำ
จำนวน 174 อัตรำ คิดเป็นร้อยละ 29.44
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- ปวส./อนุปริญญำ จำนวน 135 อัตรำ คิดเป็นร้อยละ 22.84
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- ปวช.
จำนวน 122 อัตรำ คิดเป็นร้อยละ 18.95
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- ประถมศึกษำ
จำนวน 88 อัตรำ คิดเป็นร้อยละ 14.89
- ปริญญำตรีขึ้นไป จำนวน 82 อัตรำ คิดเป็นร้อยละ 13.88
ความต้องการแรงงานจาแนกตามช่วงอายุ
จำแนกควำมต้องกำรแรงงำนจำกมำกที่สุดไปหำน้อยที่สุด
- อำยุ 18-24 ปี
จำนวน 239 อัตรำ คิดเป็นร้อยละ 40.44
- อำยุ 25-29 ปี
จำนวน 140 อัตรำ คิดเป็นร้อยละ 23.69
- อำยุ 30-39 ปี
จำนวน 107 อัตรำ คิดเป็นร้อยละ 18.10
- อำยุ 40-49 ปี
จำนวน 82 อัตรำ คิดเป็นร้อยละ 13.88
- อำยุ 50-59 ปี
จำนวน 22 อัตรำ คิดเป็นร้อยละ 3.72
- อำยุ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 1 อัตรำ คิดเป็นร้อยละ 0.17
สำหรับในช่วงอำยุ 15-17 ปี ไม่มีควำมต้องกำรแรงงำน

แผนภูมิที่ 2 ตำแหน่งงำนว่ำง
เดือนมิถุนำยน 2561 จำแนกตำมช่วงอำยุ
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แผนภูมิที่ 3 ตำแหน่งงำนว่ำง
เดือนมิถุนำยน 2561 จำแนกตำมประเภทอำชีพ
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ความต้องการแรงงานจาแนกตามประเภทอาชีพ
5 ลำดับแรกที่มีควำมต้องกำรแรงงำนมำกที่สุด
- ประเภทอำชีพอำชีพงำนพื้นฐำน
จำนวน 108 อัตรำ คิดเป็นร้อยละ 18.27
- ประเภทอำชีพพนักงำนบริกำร พนักงำนขำย
จำนวน 103 อัตรำ คิดเป็นร้อยละ 17.43
- ประเภทอำชีพช่ำงเทคนิคและผู้ปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้อง
จำนวน 96 อัตรำ คิดเป็นร้อยละ 16.24
- ประเภทผู้ปฏิบัติงำนโดยใช้ฝีมือในธุรกิจ
จำนวน 94 อัตรำ คิดเป็นร้อยละ 15.91
- ประเภทอำชีพเสมียนเจ้ำหน้ำที่
จำนวน 88 อัตรำ คิดเป็นร้อยละ 14.89
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ผู้ลงทะเบี ยนสมัครงำนในเดือนมิถุนำยน 2561 มีจำนวน 230 คน แยกเป็นเพศชำย จำนวน 96 คน
เพศหญิง จำนวน 134 คน เมื่อพิจำรณำผู้ลงทะเบียนสมัครงำนในแต่ละประเภทพบว่ำ
 ผู้ลงทะเบียนสมัครงานจาแนกตามระดับการศึกษา
แผนภูมิที่ 4 เปรี ยบเทียบจำนวนตำแหน่งงำนว่ำงและผูส้ มัครงำน
จำแนกผู้ลงทะเบียนสมัครงำนจำกมำกที่สุดไปหำน้อยที่สุด
เดือนมิถุนำยน 2561 จำแนกตำมระดับกำรศึกษำ
- มัธยมศึกษำ
จำนวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00
174
- ปริญญำตรีขึ้นไป จำนวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 27.83
135
200
112
82 64
88
69
48
28
100
- ปวช.
จำนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 20.87
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- ปวส/อนุปริญญำ จำนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 12.17
- ประถมศึกษำ
จำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 9.13
ตำแหน่งงำน
เมื่อเปรียบเทียบควำมต้องกำรแรงงำนกับผู้สมัครงำน พบว่ำ
ผูส้ มัครงำน
ควำมต้องกำรแรงงำนมี ม ำกกว่ ำ ผู ้ ส มั ค รงำนทุ ก ระดั บ
กำรศึ ก ษำ
แผนภูมิที่ 5 เปรี ยบเทียบจำนวนตำแหน่ งงำนว่ำงและผูส้ มัครงำน
เดือนมิถุนำยน 2561 จำแนกตำมช่วงอำยุ
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แผนภูมิที่ 6 เปรี ยบเทียบตำแหน่งงำนว่ำงและผูส้ มัครงำน
เดือนมิถุนำยน 2561 จำแนกตำมประเภทอำชีพ
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 ผู้ลงทะเบียนสมัครงานจาแนกตามช่วงอายุ
จำแนกผู้ลงทะเบียนสมัครงำนจำกมำกที่สุดไปหำน้อยที่สุด
- อำยุ 30-39 ปี จำนวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 53.48
- อำยุ 40-49 ปี จำนวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 41.74
- อำยุ 25-29 ปี จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 3.04
- อำยุ 18-24 ปี จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.87
- อำยุ 50-59 ปี จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.43
- อำยุ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.43
เมื่อเปรียบเทียบกับควำมต้องกำรแรงงำน พบว่ำนำยจ้ำง/
สถำนประกอบกำรมีควำมต้องกำรแรงงำนมำกที่สุดในช่วงอำยุ
18-24 ปี และลดลงตำมลำดับของช่วงอำยุที่มำกขึ้น
 ผู้ลงทะเบียนสมัครงานจาแนกตามประเภทอาชีพ
5 ลำดับแรกทีผ่ ู้ลงทะเบียนสมัครงำนมำกที่สุด
- ประเภทอำชีพพนักงำนบริกำร พนักงำนขำย
จำนวน 60 อัตรำ คิดเป็นร้อยละ 26.09
- ประเภทผู้ปฏิบัติงำนโดยใช้ฝีมือในธุรกิจ
จำนวน 51 อัตรำ คิดเป็นร้อยละ 22.17
- ประเภทอำชีพเสมียนเจ้ำหน้ำที่
จำนวน 36 อัตรำ คิดเป็นร้อยละ 15.65
- ประเภทอำชีพผู้ปฏิบัติงำนในโรงงำน
จำนวน 29 อัตรำ คิดเป็นร้อยละ 12.61
- ประเภทอำชีพงำนพื้นฐำน
จำนวน 28 อัตรำ คิดเป็นร้อยละ 12.17
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ในเดือนมิถุนำยน 2561 มีผู้ลงทะเบียนสมัครงำนได้รับกำรบรรจุงำน จำนวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 85.21
ของผู้ล งทะเบี ยนสมัครงำน และร้อยละ 33.16 ของควำมต้องกำรแรงงำน พิจำรณำกำรบรรจุงำนเปรียบเทียบกับ
ผู้ลงทะเบียนสมัครงำนตำมช่วงอำยุ และระดับกำรศึกษำพบว่ำมีกำรบรรจุงำนมำกที่สุดในกลุ่มอำยุ 30-39 ปี จำนวน
105 คน คิดเป็ นร้อยละ 53.6 และบรรจุงำนตำมระดับ กำรศึกษำพบว่ำระดับมัธยมศึกษำมีกำรบรรจุงำนมำกที่สุ ด
จำนวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 30.1 เมื่อพิจำรณำในแต่ละประเภทของกำรบรรจุงำนพบว่ำ
การบรรจุงานจาแนกตามประเภทอาชีพ
แผนภูมิที่ 7 กำรบรรจุงำนเดือนมิถุนำยน 2561
5 ลำดับแรกทีม่ ีกำรบรรจุงำนมำกที่สุด
จำแนกตำมประเภทอำชีพ
- ประเภทอำชีพพนักงำนบริกำร พนักงำนขำย
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จำนวน 51 อัตรำ คิดเป็นร้อยละ 26.02
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- ประเภทอำชีพผู้ปฏิบัติงำนโดยใช้ฝีมือในธุรกิจ
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จำนวน 42 อัตรำ คิดเป็นร้อยละ 21.43
- ประเภทอำชีพเสมียนเจ้ำหน้ำที่
จำนวน 31 อัตรำ คิดเป็นร้อยละ 15.82
- ประเภทอำชีพผู้ปฏิบัติงำนในโรงงำน
จำนวน 25 อัตรำ คิดเป็นร้อยละ 12.75
- ประเภทอำชีพงำนพื้นฐำน
จำนวน 24 อัตรำ คิดเป็นร้อยละ 12.24
การบรรจุงานจาแนกตามระดับการศึกษา
จำแนกกำรบรรจุงำนจำกมำกที่สุดไปหำน้อยที่สุด
- มัธยมศึกษำ
จำนวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 30.10
- ปริญญำตรีขึ้นไป จำนวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 28.06
- ประถมศึกษำ จำนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 21.43
- ปวส/อนุปริญญำ จำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 12.25
- ปวช.
จำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 8.16

แผนภูมิที่ 8 กำรบรรจุงำน
เดือนมิถุนำยน 2561 จำแนกตำมระดับกำรศึกษำ
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แผนภูมิที่ 9 ผูล้ งทะเบียนสมัครงำนได้รับกำรบรรจุงำน
เดือนมิถุนำยน 2561 จำแนกตำมช่วงอำยุ
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การบรรจุงานจาแนกตามช่วงอายุ
จำแนกกำรบรรจุงำนจำกมำกที่สุดไปหำน้อยที่สุด
- อำยุ 30-39 ปี จำนวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 53.57
- อำยุ 40-49 ปี จำนวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 42.86
- อำยุ 25-29 ปี จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.55
- อำยุ 18-24 ปี จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.02
สำหรับช่วงอำยุที่ไม่มีผู้ได้รับกำรบรรจุงำน ได้แก่ ช่วงอำยุ
15-24 ปี และช่วงอำยุ 50-60 ปีขึ้นไป

การบรรจุงานจาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 3 ลำดับสูงสุดพบว่ำ ประเภทอุตสำหกรรมกำรผลิต บรรจุงำน
มำกที่สุด จำนวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 38.77 รองลงมำคือ ประเภทขำยส่งและกำรขำยปลีก จำนวน 64 คน คิดเป็น
ร้อยละ 32.65 และประเภทอุตสำหกรรมกำรก่อสร้ำง จำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 9.13 ตำมลำดับ
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แรงงานไทยผิดกฎหมายประสบอุบัติเหตุขณะทางานในไต้หวัน
ด้วยกรมกำรจัดหำงำนได้รับแจ้งจำกสำนักงำนแรงงำน ณ กรุงมะนิลำ (ส่วนที่ 2) ไทเป ว่ำมีแรงงำนไทย
ผิดกฎหมำยประสบอุบัติเหตุขณะทำงำน ตกลงมำจำกที่สูง กระดูกซี่โครงและเชิงกรำนหัก ได้รับบำดเจ็บ ต้องชำระ
ค่ำรักษำพยำบำล เป็นเงินจำนวน 304,877 เหรียญไต้หวัน แต่แรงงำนรำยดังกล่ำวไม่มีเงินเป็นค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำว
สำนักงำนแรงงำน ณ กรุงมะนิลำ (ส่วนที่ 2) ไทเป จึงได้ประสำนให้แรงงำนประสำนกับครอบครัวให้รับทรำบปัญหำ
และกำรไร้สิทธิประโยชน์ตำมกฎหมำยแรงงำนไต้หวัน อันเนื่องมำจำกกำรหลบหนีนำยจ้ำง
กรมกำรจัดหำงำนจึงขอประชำสัมพันธ์ให้ผู้ที่ประสงค์จะไปทำงำนในไต้หวันได้ทรำบข้อมูลก่อนเดินทำง
ไปทำงำนในไต้หวัน ดังนี้
1. ตำมกฎหมำยแรงงำนไต้หวัน เมื่อแรงงำนต่ำงชำติหลบหนีนำยจ้ำงต่อเนื่องติดต่อกัน 3 วัน แรงงำน
จะถูกยกเลิกใบอนุญำตทำงำน และยกเลิกสิทธิ์ในกำรประกันสุขภำพและประกันภัยแรงงำน ทำให้ไม่มีหลักประกัน
ด้ำนกำรรักษำสุขภำพและควำมปลอดภัยในกำรทำงำน
2. แรงงำนที่เดินทำงไปทำงำนในต่ำ งประเทศและสมัค รเป็นสมำชิกกองทุน เพื่อช่วยเหลือคนหำงำน
ไปทำงำนในต่ำงประเทศ แต่หลบหนีนำยจ้ำงเป็นแรงงำนผิดกฎหมำย ตำมระเบียบกระทรวงแรงงำนว่ำด้วยกิจกำร
ที่จะใช้จ่ำยเงินจำกกองทุน เพื่อช่วยเหลือคนหำงำนไปทำงำนในต่ำงประเทศ พ.ศ. 2549 ข้อ 5 (2) (ง) กำหนดว่ำ
กรณีแรงงำนไทยที่หลบหนีนำยจ้ำงกลำยเป็นแรงงำนผิดกฎหมำย ไม่เข้ำข่ำยที่จะนำเงินจำกกองทุนเพื่อช่วยเหลือ
คนหำงำนไปทำงำนในต่ำงประเทศ เพื่อช่วยเหลือเป็นค่ำรักษำพยำบำลหรือค่ำใช้จ่ำยระหว่ำงรอกำรส่งกลับได้
ทั้งนี้ หำกมีข้อสงสัยหรือต้องกำรข้อมูลเพิ่มเติม สำมำรถสอบถำมได้ที่กองบริหำรแรงงำนไทยไปต่ำงประเทศ
โทรศัพท์ 0 2245 6708-9 ในวันและเวลำรำชกำร

กองบริหำรแรงงำนไทยไปต่ำงประเทศ
กลุ่มงำนส่งเสริมและพัฒนำระบบกำรไปทำงำนในต่ำงประเทศ
มิถุนำยน 2561
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เริ่มงานวันแรกกับภาษากาย
ควำมประทับ ใจครั้ งแรกจะเกิดขึ้น จำกสิ่ งที่เห็นด้ว ยตำ ซึ่งก็คือ กำรแสดงออกด้วยภำษำกำย เพื่อให้
เริ่มงำนวันแรกเป็นไปได้ ด้วยดี มำดูเกร็ดเล็กๆ น้อยๆ ที่ทำให้คุณสื่อสำรกับเพื่อนร่วมงำน ในกำรเริ่มงำนวันแรก
ผ่ำนท่ำทำงได้อย่ำงถูกต้อง
1. ยืนตัวตรง ปกติเรำจะยื่นห่อตั วเล็กน้อยเมื่อเรำรู้สึกประหม่ำ ดังนั้น พยำยำมยืนหลังตรงเพื่อสร้ำง
ควำมมั่นใจเมื่อพบเจอผู้ร่วมงำนใหม่ๆ ทำให้พวกเขำรู้สึกว่ำคุณมั่นใจที่จะทำงำนที่นี่
2. สบตำ กำรสบตำคือหนึ่งในวิธีที่ใช้สื่อสำรกับผู้อื่น และเป็นสิ่งสำคัญที่จะสร้ำงควำมประทับใจแรกพบ
ถ้ำฝ่ำยตรงข้ำมไม่สำมำรถสบตำกับคุณได้ เขำอำจคิดว่ำคุณมีสิ่งผิดปกติ ดังนั้น อย่ำลืมสบตำฝ่ำยตรงข้ำมเมื่อ
กล่ำวคำทักทำยในครั้งแรก
3. ยิ้มด้วยท่ำทำงเปิดรับ อย่ำกอดอกเมื่อสนทนำกับผู้อื่น กำรกอดอกเป็นกำรยืนแบบปิดและส่งผลกระทบ
ต่อกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ สิ่งที่ควรทำคือกำรส่งยิ้มให้กับคนที่คุณพบเป็นครั้งแรก
4. ถ้ำมีคนเข้ำมำหำคุณขณะที่คุณกำลัง นั่งอยู่ คุณควรยืนขึ้นทักทำยเขำเพื่อให้คุณอยู่ในระดับเดียวกัน
กำรวำงมือจำกงำนที่กำลังทำอยู่จะทำให้เขำรู้สึกว่ำคุณให้ควำมสำคัญกับเขำอย่ำงเต็มที่
5. กำจัดสิ่งดึงดูดควำมสนใจอื่น หลำยคนเล่นโทรศัพท์มือถือ แคะเล็บ เล่นผมตัวเอง และอีกหลำยๆ อย่ำง
เวลำเบื่อหรื อประหม่ำ ซึ่งอำจดูเป็นสิ่งเล็กๆ น้อยๆ สำหรับคุณ แต่อำจดูน่ำรำคำญสำหรับฝ่ำยตรงข้ำม ดังนั้น
ควรพยำยำมลดท่ำทำงเหล่ำนี้ลง เก็บโทรศัพท์มือถือไว้ในกระเป๋ำ และพยำยำมให้มืออยู่นิ่ง ๆ ยิ่งคุณดูสงบเท่ำไหร่
ฝ่ำยตรงข้ำมก็จะสื่อสำรกับคุณได้ดีมำกขึ้นเท่ำนั้น

ที่มา : th.jobsdb.com
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สภาพแวดล้อมกับพฤติกรรม
กลุ่มนักจิตวิทยำพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) อธิบำยถึงควำมเชื่อเรื่องสภำพแวดล้อมที่สัมพันธ์กับกำร
กระทำและควำมรู้สึกของมนุษย์ไว้ว่ำ มนุษย์จะเติบโตขึ้นมำอย่ำงไรนั้นขึ้นอยู่กับกำรจัดกระทำและสภำพแวดล้อม
“พฤติกรรมมนุษย์ย่อมมีสำเหตุ” (Caused Behavior) พฤติกรรมและพัฒนำกำรของมนุษย์สำมำรถควบคุมและ
กำหนดได้ตำมที่นักปรับพฤติกรรมต้องกำรได้
เบอร์รัชเอฟ. สกินเนอร์ (BurrhusF.Skinner) นักจิตวิทยำชำวอเมริกัน มีควำมเห็นว่ำมนุษย์มีพฤติกรรม
ตำมสิ่งแวดล้อม ถ้ำสำมำรถควบคุมสิ่งแวดล้อมได้ก็สำมำรถกำหนดพฤติกรรมมนุษย์ให้เป็นไปตำมที่ต้องกำรได้
มหำวิ ท ยำลั ย Leuven ในเบลเยี ย ม อธิ บ ำยผลวิ จั ย จำกกำรทดลองเฝ้ ำ ติ ด ตำมพฤติ ก รรม และ
กำรแสดงออกทำงอำรมณ์ของนั กเรีย นในโรงเรียนเบลเยียมไว้ว่ำ ควำมเศร้ำ (Sadness) จัดกำรยำกที่สุ ด
ใช้เวลำนำนที่สุด ในขณะที่ควำมรู้สึกอื่นๆ เช่น ดีใจ ตื่นเต้น เขินอำย อยู่กับเรำเพียงชั่วครู่แล้วก็จำกไป
“กำรฟื้นฟูพลังใจในภำวะวิกฤต เป็นศักยภำพทำงอำรมณ์และจิตใจในกำรปรับใจและฟื้นตัวภำยหลั ง
ที่พบกับเหตุกำรณ์วิกฤตหรือสถำนกำรณ์ที่ก่อให้เกิดควำมยำกลำบำก เป็นคุณสมบั ติหนึ่งที่ช่วยให้บุคคลผ่ำนพ้น
ปัญหำอุปสรรคและดำเนินชีวิตได้อย่ำงมีควำมสุข แสดงให้เห็นถึงกำรเอำชนะปัญหำอุปสรรคของชีวิตโดยใช้พลัง
สุขภำพจิตที่ดีที่เข้มแข็ง” อัจฉรำ สุขำรมณ์ อธิบำยถึงภำวะทำงอำรมณ์ จำกงำนวิจัยเรื่องกำรฟื้นฟูพลังใจในภำวะ
วิกฤต ว่ำ ควำมเจ็บปวด ควำมเศร้ำ เป็นสิ่งที่เรำทุกคนต้องพบเจออย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้ว ก็พอๆ กับควำมสุข
ควำมสนุก ที่เข้ำมำทำให้จิตใจเรำเบิกบำนและยิ้มแย้มไปได้ทั้งวัน ผู้เขียนเชื่ออย่ำงหนึ่งว่ำ ธรรมชำติไม่เคยปล่อยให้
มนุษย์อย่ำงเรำๆ เริงร่ำกับควำมสุขได้อย่ำงยำวนำน โดยที่ไม่เรียนรู้ และยอมรับควำมเศร้ำ เมื่อไหร่ก็ตำมที่เรำ
ปล่อยใจหรือตักตวงรับเอำแต่ควำมสุขเพียงอย่ำงเดียว เมื่อนั้นควำมทุกข์ซึ่งเป็นควำมรู้สึกด้ำนตรงข้ำม จะเข้ำ
เล่นงำนเรำอย่ำงทันทีโดยไร้ควำมปรำณี ควรทำให้ตัวเรำ “รู้สึกกลำงๆ” เมื่อไหร่ที่มีควำมสุข ให้รู้ว่ำควำมทุกข์
มีอยู่จริง และเมื่อไหร่ที่พบเจอกับควำมทุกข์ ก็ต้องอนุญำตให้ควำมรู้สึกนั้นอยู่กับเรำเพียงไม่นำน เพรำะที่สุดแล้ว
หลังฝนตกฟ้ำก็จะสดใสเสมอ พิจำรณำทุกควำมรู้สึกที่เข้ำมำ โดยทำควำมเข้ำใจธรรมชำติของชีวิต ตำมหลักของ
ไตรลั ก ษณ์ ที่ ว่ ำ "เกิ ด ขึ้ น ตั้ ง อยู่ และดั บ ไป" เพรำะไม่ มี สิ่ ง ใดๆ จะอยู่ กั บ เรำตลอดไป ทุ ก สิ่ ง ล้ ว นถู ก ก ำหนด
ด้วยระยะเวลำ ไม่วำจะเร็วหรือช้ำ ควำมรู้สึกที่เกิดขึ้นจะเบำบำง เจือจำง และหำยไป
ทำงฝั่งทฤษฎี Gail M. Wagnild & Heather M. Young ได้แบ่งควำมสำมำรถในกำรฟื้นฟูพลังใจในภำวะ
วิกฤตออกเป็น 5 องค์ประกอบ คือ
1. ควำมสงบทำงใจ (Equanimity) กำรมีควำมสมดุลในจิตใจ
2. ควำมอุตสำหะ (Perseverance) กำรที่มีควำมพยำยำมที่จะสู้กับปัญหำที่เกิดขึ้น
3. ควำมเชื่อมั่นในตนเอง (Self-reliance) กำรมีควำมมั่นใจในควำมสำมำรถของ ตนเองในกำรแก้ไขปัญหำ
4. กำรตระหนักถึงคุณค่ำและควำมหมำยในชีวิต (Meaningfulness)
5. กำรดำรงชีวิตโดยรู้ถึงกำรมีเส้นทำงชีวิตของแต่ละฝ่ำย ของใครของคนนั้น (Existential aloneness)
ควำมสำมำรถในกำรฟื้นฟูจิตใจนั้น เป็นเรื่องที่ต้องอำศัยประสบกำรณ์และกำรคิดเชิงบวก มองชีวิตในแง่
บวกและรักตัวเองมำกพอ เพรำะเมื่อเรำมีทัศนคติที่ดีต่ อตัวเองแล้ว เรำก็จะไม่จมจ่ออยู่กับควำมทุกข์ใจ ควำม
โศกเศร้ำนำน
ที่มา : www.thaihealth.or.th
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ยาหมูกรอบยอดมะพร้าว

วัตถุดิบ
1. หมูกรอบหั่นชิ้น
2. ยอดมะพร้ำวอ่อนหั่นชิ้นลวกสุก
3. หอมหัวใหญ่สีแดงหั่นชิ้น
4. มะเขือเทศรำชินีผ่ำครึ่ง
5. น้ำปลำ
6. น้ำตำลทรำย
7. น้ำมะนำว
8. พริกขี้หนูสวนโขลกหยำบ
9. ขึ้นฉ่ำยหั่นท่อน

100 กรัม
150 กรัม
50 กรัม
3 ลูก
1 1/2 ช้อนโต๊ะ
2 ช้อนโต๊ะ
2 ช้อนโต๊ะ
5-7 เม็ด
2 ช้อนโต๊ะ

วิธีทา
1. ผสมน้ำปลำ น้ำตำลทรำย และน้ำมะนำว คนพอเข้ำกัน ให้พริกขี้หนูสวน พักไว้
2. ผสมหมูกรอบ ยอดมะพร้ำวอ่อน หอมหัวใหญ่สีแดง มะเขือเทศ และน้ำยำในข้อ 1
คลุกเคล้ำพอเข้ำกัน ใส่ขึ้นฉ่ำยตักใส่จำนพร้อมเสิร์ฟ

ที่มา : www.maeban.co.th
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ตะกร้าใส่ของสานจาก
กระดาษหนังสือพิมพ์

อุปกรณ์
1. หนังสือพิมพ์
2. แม็กเย็บกระดำษ
3. กรรไกร
4. ริบบิ้น

วิธีทา
1. นำกระดำษหนังสือพิมพ์ ตัดเป็นชิ้นหนำๆ ประมำณ 1x22 นิ้ว
2. สำนเป็นก้นตะกร้ำ ใช้แม็กเย็บกระดำษเพื่อเชื่อมกับตัวตะกร้ำ
3. สำนตัวตะกร้ำไปเรื่อยๆ จนเป็นตะกร้ำ
4. เย็บขอบด้ำนบนด้วยริบบิ้นสีสวย
5. สอดรูขอบด้ำนข้ำง ด้วยริบบิ้นสีสดใส นำมำผูกโบว์ประดับตรงกลำง

ที่มา : p-dit.com
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“กิจกรรมผ่านเลนส์กล้อง”
เรำจะพำท่ำนไปชมภำพกิจกรรมด้ำนอื่นๆ กับคอลั มน์ “กิจกรรมผ่ ำนเลนส์ กล้ อง” เดือนมิถุนำยน 2561
ที่ผ่ำนมำ พวกเรำชำวสจก.7 ไปทำอะไรที่ไหนกันมำบ้ำง
เดือ นมิ ถุน ำยนที่ผ่ ำนมำ เจ้ ำ หน้ ำ ที่ส ำนั ก งำนจั ดหำงำนกรุ งเทพมหำนครพื้น ที่ 7 ได้ ออกเยี่ ยมนำยจ้ ำง/
สถำนประกอบกำรในเขตพื้ น ที่ เพื่ อ แนะน ำกำรให้ บ ริ ก ำรตำมภำรกิ จ หำตำแหน่ ง งำนตำมโครงกำรศู น ย์ ต รี เ ทพ
เพื่อกำรจ้ำงงำนครบวงจร จำนวน 1 แห่ง ได้แก่

ห้างหุ้นส่วนจากัด บุญปรีชา
 ประกอบกิจการเกี่ยวกับ ผลิตน้ำดื่มบริสุทธิ์และน้ำแร่บรรจุขวด
 มีจานวนลูกจ้าง ประมำณ 20 คน
 สถานที่ตั้งบริษัท เลขที่ 88 ซ.หมู่บ้ำนเศรษฐกิจ 33 แขวงบำงแคเหนือ เขตบำงแค กรุงเทพฯ 10170
 เบอร์โทรศัพท์ 0-2421-1187
 รูปภาพบริษัท / รูปภาพผลิตภัณฑ์

 ตาแหน่งงานว่าง
- 6 ตำแหน่ง (พนักงำนกำรตลำด,พนักงำนบัญชี,พนักงำนขำย,แม่บ้ำน,พนักงำนขับรถ,พนักงำนติดรถส่งของ)
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วันที่ 25 มิถุนายน 2561
สานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7
ได้ออกตรวจสอบเรื่องร้องเรียน ร้านชญานินเกี๊ยวซ่า เขตภาษีเจริญ
เจ้ำหน้ำที่ได้เข้ำพบเจ้ำของกิจกำรเพื่อบันทึกปำกคำ ซึ่งไม่พบแรงงำนต่ำงด้ำวผิ ดกฎหมำย
ตำมร้องเรียน ทั้งนี้ได้ให้คำแนะนำชี้แจงข้อกฎหมำยและแจกเอกสำรประชำสัมพันธ์เผยแพร่เกี่ยวกับ
อัตรำโทษตำม พระรำชกำหนดกำรบริหำรจัดกำรกำรทำงำนของคนต่ำงด้ำว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
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ตาแหน่งงานว่าง
ลาดับ
ชื่อ ที่อยู่สถานประกอบการ
ที่
1.

ตาแหน่งงานว่าง
ค่าจ้าง

จานวน วุฒิการศึกษา
เพศ อายุ(ปี)
(อัตรา) เงื่อนไข

บริษัท วิน แอนด์ เวลล์ มีเดีย
1. พนักงำนส่งเอกสำร
โพรดักส์ จากัด
450 บำท/วัน
62 ซ.เพชรเกษม 86 ถ.เพชรเกษม 2. พนักงำนส่งของ
แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค
450 บำท/วัน
กรุงเทพ ฯ
โทรศัพท์ 02-804-9997-8

2

ม.3

ช

25-40

2

ม.3

ช

25-40

บริษัท เฟิร์ส เทคโนโลยี่ จากัด
1. ช่ำงบริกำร
9/335-337 หมู่ที่ 7 ถนนวงแหวน 10,000 บำท/เดือน
แขวงบางแค เขตบางแค
2. หัวหน้ำช่ำงบริกำร
กรุงเทพ ฯ
15,000 บำท/เดือน
โทรศัพท์ 02-8036733

10

ม.3

ช

20-45

1

ปวช.

ช

30-50

3.

ช.รุ่งเรืองแก๊ส
111/10 ซอยเพชรเกษม 88
แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค
กรุงเทพ ฯ

1. พนักงำนขับรถส่งแก๊ส
325 บำท/วัน

2

ป.6

ช

30-40

4.

บริษัท เคโมคราฟ จากัด
44/89 หมู่ที่ 4 ซอยแผ่นดินทอง
ถนนพุทธมณฑลสาย 1
แขวงฉิมพลี
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพ ฯ
โทรศัพท์ 02-4489104

1. พนักงำนทำสวน
325 บำท/วัน
2. พนักงำนทำอำหำรยุโรป
12,000 บำท/เดือน
3. พนักงำนอำรักษำพืช
15,000 บำท/เดือน
4. ผู้ช่วยผู้จัดกำร
15,000 บำท/เดือน
5. เจ้ำหน้ำที่สัมพันธกิจ
15,000 บำท/เดือน
6. เจ้ำหน้ำที่ลูกค้ำสัมพันธ์
15,000 บำท/เดือน

10

ป.6

ช/ญ

18-45

2

ม.6

ช/ญ

25-50

10

ป.ตรี

ช/ญ

20-40

3

ป.ตรี

ช/ญ

30-50

2

ป.ตรี

ช/ญ

20-30

2

ป.ตรี

ช/ญ

20-30

2.
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ตาแหน่งงานว่าง
ลาดับ
ที่
5.

6.

7.

8.

ชื่อ ที่อยู่สถานประกอบการ
บริษทั สยามแม็คโคร จากัด
(มหาชน)
1759/4 ถนนเพชรเกษม
แขวงหลักสอง เขตบางแค
กรุงเทพ ฯ
โทรศัพท์ 02-0330050

ตาแหน่งงานว่าง
ค่าจ้าง
1. ช่ำงซ่อมบำรุง
325 บำท/วัน
2. แคชเชียร์
325 บำท/วัน
3. เจ้ำหน้ำที่ประชำสัมพันธ์
325 บำท/วัน
4. เจ้ำหน้ำที่ไอที
325 บำท/วัน

จานวน วุฒิการศึกษา
เพศ อายุ(ปี)
(อัตรา) เงื่อนไข
2

ม.6

ช

22-40

1

ม.6

ช/ญ

22-40

1

ม.6

ช/ญ

22-40

1

ม.6

ช/ญ

22-40

บริษัท ซิงสือไต้ อิมปอร์ต เอ็กซ์
1. พนักงำนขับรถ
ปอร์ต จากัด
12,000 บำท/เดือน
103/17 ถนนทุ่งมังกร 22
2. พนักงำนธุรกำร
แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพ ฯ 10,000 บำท/เดือน
โทรศัทพ์ 02-8841458
3. พนักงำนบรรจุสินค้ำ
325 บำท/วัน
4. พนักงำนขนส่งสินค้ำ
325 บำท/วัน

1

ป.6

ช

18-36

1

ปวส.

ญ

18-36

5

ป.6

ช/ญ

18-36

2

ป.6

ช

18-36

บริษัท ไดเร็คพอยท์ (ประเทศไทย) 1. พนักงำนขำย
จากัด
325 บำท/วัน
88/136 ถนนกัลปพฤกษ์
2. พนักงำนบัญชี
แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพ ฯ 325 บำท/วัน

5

ป.6

ช/ญ

20-40

2

ป.6

ช/ญ

20-40

บริษัท ปิ่นเกล้าเซอร์วิส จากัด
1. ผู้จัดกำรทั่วไป
11 หมู่ที่ 18 ถนนบรมราชชนนี
15,000 บำท/เดือน
แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา 2. เสมียน
กรุงเทพ ฯ
12,000 บำท/เดือน
โทรศัพท์ 02-4222588
3. ช่ำงยนต์
12,000 บำท/เดือน
4. ผู้ช่วยช่ำงยนต์
12,000 บำท/เดือน
5. ธุรกำร
12,000 บำท/เดือน

2

ม.6

ช/ญ

25-45

3

ม.6

ช/ญ

20-35

4

ม.3

ช

25-40

2

ม.3

ช

20-30

4

ม.6

ช/ญ

18-25
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ตาแหน่งงานว่าง
ลาดับ
ที่
9.

ชื่อ ที่อยู่สถานประกอบการ

ตาแหน่งงานว่าง
ค่าจ้าง

บริษัท ณสิริ พร็อพเพอร์ตี้ จากัด 1. พนักงำนขำยบ้ำน
212/88 ซอยเพชรเกษม 110
12,000 บำท/เดือน
แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม
กรุงเทพ ฯ

จานวน วุฒิการศึกษา
เพศ อายุ(ปี)
(อัตรา) เงื่อนไข
2

ปวช.

ช/ญ

25-35

2

ป.6

ช

20-45

2

ป.6

ช

20-45

2

ปวช.

ช/ญ

20-45

11. บริษัท กามาล สปอร์ต เทรดดิ้ง
1. พนักงำนเย็บ/โพ้ง/ลำ
จากัด
325 บำท/วัน
167 ซอยเพชรเกษม 73/1 ถนน
เพชรเกษม
แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม
กรุงเทพ ฯ
โทรศัพท์ 02-8099489

9

ป.6

ญ

20-55

12. บริษัท เบสท์ ควอลิตี้ สโตร์ จากัด 1. พนักงำนขำย
51 หมู่ที่ 2 ถนนพุทธมณฑลสาย 1
12,000 บำท/เดือน
แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน
2. พนักงำนบัญชี
กรุงเทพ ฯ
10,000 บำท/เดือน
โทรศัพท์ 02-8875560-1
3. เด็กติดรถส่งของ
12,000 บำท/เดือน

3

ปวส.

ช/ญ

25-35

4

ปวส.

ช/ญ

20-35

2

ม.3

ช

25-45

13. บริษัท สุวรรณ ราชพฤกษ์ ปาร์ค
จากัด
39 ถนนราชพฤกษ์
แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน
กรุงเทพ ฯ
โทรศัพท์ 02-8656851

2

ปวช.

ช

18-40

2

ป.6

ช/ญ

18-40

10. บริษัท แอลไอซี อโกรเทค จากัด
432 หมู่ที่ 11 ซ.นพรัตน์ 29
มบ.กฤษดานคร 20
ถ.ปิ่นเกล้า-นครชัยศรี
แขวงศาลาธรรมสพน์
เขตทวีวัฒนา กรุงเทพ ฯ 10170
โทรศัพท์ 02-8873499

1. พนักงำนขับรถ/ยกของ
325 บำท/วัน
2. ช่ำงทั่วไป/ช่ำงยนต์
325 บำท/วัน
3. พนักงำนบัญชี
325 บำท/วัน

1. ช่ำงซ่อมบำรุง
325 บำท/วัน
2. คนดูแลสวน
325 บำท/วัน
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ตาแหน่งงานว่าง
ลาดับ
ที่

ชื่อ ที่อยู่สถานประกอบการ

14. บริษัท เอส เค ซี (ไทยแลนด์)
จากัด
72 ซอยเพชรเกษม 48 แยก 16
แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพ ฯ
โทรศัพท์ 034-437073

ตาแหน่งงานว่าง
ค่าจ้าง
1. เจ้ำหน้ำที่บัญชี/กำรเงิน
15,000 บำท/เดือน
2. เจ้ำหน้ำที่ฝำ่ ยขำย
15,000 บำท/เดือน
3. เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรฝ่ำยขำย
13,000 บำท/เดือน
4. หัวหน้ำแผนกวิศวกรรม
20,000 บำท/เดือน
5. จป.วิชำชีพ
15,000 บำท/เดือน
6. ช่ำงไฟฟ้ำ
13,000 บำท/เดือน
7. พนักงำนขับรถ
400 บำท/วัน
8. พนักงำนติดรถ/จัดส่ง
335 บำท/วัน
9. พนักงำนทั่วไป
325 บำท/วัน

จานวน วุฒิการศึกษา
เพศ อายุ(ปี)
(อัตรา) เงื่อนไข
2

ป.ตรี

ญ

22-45

2

ม.3

ญ

18-45

2

ม.3

ญ

18-45

2

ปวช.

ช

30-45

2

ปวช.

ช/ญ

25-45

3

ปวช.

ช

25-45

2

ป.6

ช

25-45

5

ป.6

ช

18-45

10

ป.6

ช/ญ

18-45

15. บริษัท ส.แสงหัตถการ จากัด
1. พนักงำนทั่วไป
1 ซอยเพชรเกษม 19/3
325 บำท/วัน
แขวงปากคลองภาษี เขตภาษีเจริญ 2. ช่ำงเชือ่ ม
กรุงเทพ ฯ
325 บำท/วัน
โทรศัพท์ 02-8690449-52
3. ช่ำงกลึง
325 บำท/วัน

10

ป.6

ช

20-40

2

ป.6

ช

20-40

2

ป.6

ช

20-40

16. บ.ไทยเอ็นจิเนียริ่งดีไซน์ จากัด
152 ซอยราชพฤกษ์ 6
แขวงบางจาก เขต ภาษีเจริญ
กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 02-45780989

10

ปวส.

ช

25-40

2

ป.ตรี

ญ

30-45

1. ช่ำงไฟฟ้ำ
15,000 บำท/เดือน
2. พนักงำนบัญชี
18,000 บำท/เดือน
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ตาแหน่งงานว่าง
ลาดับ
ที่

ชื่อ ที่อยู่สถานประกอบการ

ตาแหน่งงานว่าง
ค่าจ้าง

จานวน วุฒิการศึกษา
เพศ อายุ(ปี)
(อัตรา) เงื่อนไข

17. บริษัท ทองไทยการทอ จากัด
1. เจ้ำหน้ำที่แพทเทริ์น
21 ซอยเพชรเกษม 81
13,000 บำท/เดือน
แขวงหนองแขม เขตหนองแขม
2. เจ้ำหน้ำที่ Marchandiser
กรุงเทพ ฯ
13,000 บำท/เดือน
โทรศัพท์ 02-4310050 ต่อ 1904 3. เจ้ำหน้ำทีต่ รวจสอบ
คุณภำพ
11,000 บำท/เดือน
4. เจ้ำหน้ำที่ Lab test
12,000 บำท/เดือน
5. โฟร์แมนแผนกตัด
12,000 บำท/เดือน
6. เจ้ำหน้ำที่เอกสำร
ต่ำงประเทศ
12,000 บำท/เดือน
7. เจ้ำหน้ำที่ประจำพม่ำ
15,000 บำท/เดือน

3

ปวส

ช/ญ

23-45

3

ป.ตรี

ช/ญ

23-45

2

ปวช

ช/ญ

18-45

1

ป.ตรี

ช/ญ

23-45

1

ปวส.

ช/ญ

23-45

1

ป.ตรี

ช/ญ

23-45

1

ป.ตรี

ช/ญ

23-45

18. บริษัท เอ็มเอ็นไทยเอ็นจิเนียริ่ง
1. ช่ำงซ่อมบำรุง
จากัด
350 บ./วัน
27/69 ซอยเพชรเกษม 114
2. พนักงำนฝ่ำยผลิต
แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม
350 บ./วัน
กรุงเทพ ฯ
3. ช่ำงเชื่อม
โทรศัพท์ 02-4612205
350 บ./วัน
4. ช่ำงกลึง/มิลลิ่ง
350 บ./วัน
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สามารถดูตาแหน่งงานว่างเพิ่มเติมได้ที่ www.doe.go.th/ar7

