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กราบแทบฝ่าพระบาท

ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย
ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
ร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน

บรรณาธิการ
ข่าวสารตลาดแรงงาน Smart Job Magazine ประจ�ำเดือน เมษายน 2560 ขอเสนอ “ธุรกิจฟู้ดทรัค” เอาใจคนสตรีทจากเทปปันยากิ
สู่ ‘เทปันแมน’ ตามด้วยมิติใหม่ของการส่งเสริมการมีงานท�ำในภูมิภาค ซึ่งมีเรื่องราวที่น่าสนใจ ดังนี้ แรงงานวัยเก๋าใช้บริการศูนย์ทะเบียน
จัดหางานผู้สูงอายุ พบได้รับการบรรจุงานแล้วกว่า 140 ราย รวมทั้ง “แรงงาน” เดินแผนสร้างงานผู้สูงอายุ กระทรวงแรงงานจับมือ
กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ส�ำรวจความต้องการประกอบอาชีพผู้สูงอายุ ขยายโอกาสการมีงานท�ำให้ผู้สูงอายุ และความสุขของ
“ศรีสุวรรณา บุญรัศมี” กับกิจกรรมสร้างโอกาสการมีงานท�ำให้ผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบรรจุงาน
ส่วน English for Career ฉบับนี้เป็นบทสนทนาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับงานอดิเรก (Hobbies) ตามด้วยรู้ทันโลก “อเมซอน”
สร้างงานใหม่ 5 พันคนในอังกฤษ เดินหน้าเมืองเศรษฐกิจใหม่อาเซียน และอียูพอใจ!!! ไทยช่วยแรงงานต่างด้าวกว่า 2 หมื่นคน อาชีพมั่นคง
เดือนนี้ STEM คืออะไร? ท�ำไมเค้าถึงฮิตกันจัง?? Smart Doe กรมการจัดหางานจับมือ BOI และส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมืองน�ำระบบ
E-Service ให้บริการยื่นขอวีซ่าและใบอนุญาตท�ำงานช่างฝีมือผู้ช�ำนาญการต่างประเทศ ที่เข้ามาปฏิบัติงานในกิจการที่ได้รับการส่งเสริม
การลงทุน กรมการจัดหางานจับมือ ก.พ.ลงนาม MOU สร้างและพัฒนาแบบทดสอบประเมินความพร้อมก่อนเข้ารับราชการ กระทรวงแรงงาน
เพิ่มท้องที่ให้แรงงานต่างด้าวในจังหวัดติดกับชายแดน สามารถท�ำงานในลักษณะไป-กลับได้ แก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานภาคเกษตร และ
THAILAND 4.0 “จ๊อบไทย” เผยดีมานด์งานในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมทั่วไทยพุ่งกว่า 6,500 อัตรา
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สารบัญ
Special Report

• จากเทปปันยากิสู่ ‘เทปันแมน’ ธุรกิจฟู้ดทรัค เอาใจคนสตรีท

มิติใหม่ของการส่งเสริมการมีงานท�ำในภูมิภาค

• แรงงานวัยเก๋าใช้บริการศูนย์ทะเบียนจัดหางานผู้สูงอายุ พบได้รับการบรรจุงานแล้วกว่า 140 ราย
• “แรงงาน” เดินแผนสร้างงานผู้สูงอายุ
• กระทรวงแรงงานจับมือกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ส�ำรวจความต้องการประกอบอาชีพผู้สูงอายุ
ขยายโอกาสการมีงานท�ำให้ผู้สูงอายุ
• ความสุขของ “ศรีสวุ รรณา บุญรัศมี” กับ กิจกรรมสร้างโอกาสการมีงานท�ำให้ผสู้ งู อายุ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการบรรจุงาน

English for Career
รู้ทันโลก

• “อเมซอน”สร้างงานใหม่ 5 พันคนในอังกฤษ
• เดินหน้าเมืองเศรษฐกิจใหม่อาเซียน
• อียูพอใจ!!! ไทยช่วยแรงงานต่างด้าวกว่า 2 หมื่นคน
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• กรมการจัดหางาน จับมือ BOI และส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมืองน�ำระบบ E-Service ให้บริการยื่นขอวีซ่าและ
9
ใบอนุญาตท�ำงานช่างฝีมือผู้ช�ำนาญการต่างประเทศ ที่เข้ามาปฏิบัติงานในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
• กรมการจัดหางาน จับมือ ก.พ. ลงนาม MOU สร้างและพัฒนาแบบทดสอบประเมินความพร้อมก่อนเข้ารับราชการ
9
เพิ่มช่องทางการตัดสินใจ
• กระทรวงแรงงาน เพิ่มท้องที่ให้แรงงานต่างด้าวในจังหวัดติดกับชายแดน สามารถท�ำงานในลักษณะไป-กลับได้
10
แก้ปญ
ั หาขาดแคลนแรงงานภาคเกษตร พร้อมเตรียมออกใบอนุญาตท�ำงาน ในรูปแบบ E-Work Permit หรือ Smart card

อาชีพมั่นคง

• STEM คืออะไร? ท�ำไมเค้าถึงฮิตกันจัง??

ร้อยแปด พันเรื่อง

• “จ๊อบไทย” เผยดีมานด์งานในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมทั่วไทย พุ่งกว่า 6,500 อัตรา
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ผู้ดำ� เนินการ : กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน (Labor Market Information Administration Division)
		 กรมการจัดหางาน โทรศัพท์ 0-2245-1581 หรือที่ E-mail : lmi@doe.go.th

Special Report

จากเทปปันยากิสู่ ‘เทปันแมน’
ธุรกิจฟู้ดทรัค เอาใจคนสตรีท

“ดิว-กวิน อาศุวัฒนกุล” ศิษย์รสมือดีจากวิทยาลัยดุสิตธานี
ทีส่ านฝันตัวเองตัง้ แต่เข้าสูร่ วั้ มหาวิทยาลัยทีจ่ ะเปิดร้านพิซซ่าเป็นของตัวเอง
ในลักษณะฟู้ดทรัค แม้ว่าในเมืองไทยจะยังไม่ได้รับความนิยมเท่าไหร่ แต่ก็
มุ่งมั่นตั้งใจลงคอร์สเรียนท�ำอาหารอิตาลีจากครูชาวอิตาเลียน แต่แล้ว
ความฝันก็ดิ้นได้ หลังจากเรียนจบมีโอกาสได้ท�ำงานในโรงแรม 5 ดาว
แห่งหนึ่ง จึงได้เรียนรู้การท�ำอาหารแบบ “เทปปันยากิ”
“ดิว” ได้อธิบายว่าการท�ำอาหารแบบเทปปันยากิคือการน�ำเอาเนื้อ
ต่างๆ เช่น เนื้อวัว หมู หรือกุ้ง มาผัดกับซอสลงบนกะทะเทปปัน ดั้งเดิม
ต้นต�ำรับมาจากประเทศญี่ปุ่นแต่ไม่ได้รับความนิยมเท่าที่ควร ชาวตะวันตก
จึงน�ำมาประยุกต์ดัดแปลงโดย นอกจากจะปรุงอาหารลงในกะทะเทปปัน
แล้วยังมีทว่ งท่าลีลาโชว์ควงตะหลิวไปด้วย ซึง่ ในประเทศไทยจะเห็นได้นอ้ ยมาก
เพราะส่วนใหญ่จะมีในระดับโรงแรม 4-5 ดาวเท่านั้น
ทว่าหลังจากที่ท�ำงานไปสักพัก “ดิว” ก็เลยค้นพบตัวเองว่าการท�ำ
อาหารแบบนีเ้ ข้ากับตัวเองสุดๆ เพราะไม่ใช่แค่ปรุงรสแต่ได้โชว์ความสามารถ
พูดคุย สร้างเสียงหัวเราะให้กับแขกโรงแรมได้ ท�ำให้แขกที่มาพักหรือเที่ยว
ได้รับประทานอาหารที่อร่อยและสนุกไปกับเราด้วย แม้ว่าการได้ท�ำงาน
ในโรงแรม 5 ดาวจะถือว่าโชคดีแล้ว แต่ “ดิว” ก็ยังยึดมั่นในความฝันที่จะ
เปิดร้านเป็นของตัวเองหลังจากนั้น 9 เดือน จึงบินตรงหาประสบการณ์ต่อที่
อเมริกาใช้เวลา 1 ปีเต็ม ในการท�ำงานเก็บทั้งเงินและประสบการณ์
“กลับมาแล้วเห็นว่าธุรกิจฟู้ดทรัคที่ว่าบูมๆ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
เริ่มซาลงแล้ว แต่ด้วยความตั้งใจ เลยน�ำเงินที่สะสมจากการท�ำงานลงทุนไป
ซื้อรถบรรทุกขนาดเล็ก เลือกเองออกแบบเองตั้งแต่โครงสร้างยันสีรถ
พร้อมติดตั้งกะทะเทปปัน ส่วนที่ชื่อว่า “เทปันแมน” เพราะว่าเราชอบสไตล์
การท�ำอาหารลักษณะแบบนี้ได้ท�ำอาหารได้พดู คุยทักทายลูกค้า และทีส่ �ำคัญ
อยากให้คนไทยได้ลองรับประทานเนือ้ ทีน่ ำ� เข้าจากต่างประเทศทีร่ าคาไม่แพง
พร้อมสนุกสนานไปกับลีลาการควงตะหลิว ที่รับชมได้โดยไม่ต้องไปโรงแรม
5 ดาว เพราะทีน่ เี่ ราขายอาหารไม่เน้นก�ำไรแค่อยากท�ำตามความฝันแค่นนั้ เอง”
ท้ายสุด “ดิว” ได้แนะน�ำเมนูเนื้อสเต๊กที่น�ำเข้าจากนิวซีแลนด์และ
ออสเตรเลีย และอีกหลายเมนู เช่น ข้าวผัดเนยกระเทียม แซลมอนเทอริยากิ
ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะย่างกับเนยกระเทียมหรือซอสเทอริยากิ
รวมทั้งเมนูพิเศษสลัดราดน�ำ้ ส้มต�ำที่ครีเอทรสชาติด้วยตัวเอง
หากใครสนใจ “เทปันแมน” เจ้าตัวจะประจ�ำอยู่ที่ตลาดนัด เช่น
Art Box ตลาดนัดหัวมุม เป็นต้น พร้อมรับจัดงานเลี้ยงนอกสถานที่ สามารถ
ติดต่อได้ที่ โทร. 08-4333-9953, Facebook : @Teppanman
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ที่มา : http://www.dailynews.co.th/
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หากจะพูดถึงธุรกิจยุคใหม่หลายคนคงเคยได้ยนิ ธุรกิจ “ฟูด้ ทรัค”
ขึ้นมาช่วงหนึ่ง แต่จะมีอาหารที่เข้าถึงใจคนสตรีทจริงๆ ก็ต้องคัดสรร
อาหารที่รสชาติดีฝีมือเยี่ยม และที่สำ� คัญต้องตอบโจทย์รสนิยมด้วย

มิติ ใหม่ของการส่งเสริมการมีงานทำ�ในภูมิภาค

แรงงานวัยเก๋าใช้บริการศูนย์ทะเบียนจัดหางานผู้สูงอายุ
พบได้รับการบรรจุงานแล้วกว่า 140 ราย

Smart Job Magazine

กรมการจัดหางาน เผยยอดการให้บริการจัดหางานแก่ผู้สูงอายุ
ของศูนย์ทะเบียนจัดหางานผูส้ งู อายุพบได้รบั การบรรจุงานแล้วกว่า 140 ราย
ส่วนใหญ่เป็นแรงงานด้านการผลิต ขณะที่ต�ำแหน่งพนักงานทั่วไปและพนักงาน
ธุรการได้รับความสนใจสูงสุด พร้อมเป็นหน่วยงานต้นแบบจ้างงานผู้สูงอายุ
สร้างรายได้แก่ผู้สูงอายุกว่าแสนบาทต่อปี
นายวรานนท์ ปี ติ ว รรณ อธิ บ ดี ก รมการจั ด หางาน เปิดเผยว่า

จากการเปิดให้บริการของศูนย์จดทะเบียนจัดหางานผู้สูงอายุ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2559
จนถึงมกราคม 2560 มีผู้สูงอายุมาใช้บริการจัดหางานทั้งสิ้น 1,421 ราย มีต�ำแหน่ง
งานว่าง 758 อัตรา ได้รับการบรรจุงาน 141 ราย และบางรายได้ประกอบอาชีพอิสระ
โดยในเดือนมกราคมที่ผ่านมามีผู้สูงอายุได้รับการบรรจุงานในต�ำแหน่งแรงงาน
ด้านการผลิตมากที่สุด รองลงมาเป็นแม่บ้าน ผู้เพาะปลูกอ้อย นักแนะแนว และพนักงาน
บริการลูกค้าตามล�ำดับ ขณะที่ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ต้องการสมัครงานในต�ำแหน่งเสมียน
พนักงานทั่วไปและพนักงานธุรการ ทั้งนี้ ภาครัฐมีการจ้างงานผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่
55-75 ปี ให้บริการ ณ ส�ำนักงาน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีงานท�ำ  มีรายได้
สามารถพึ่งพาตนเองและมีความสุขในการท�ำงาน ทั้งยังเป็นต้นแบบในการจ้างงาน
ผูส้ งู อายุอกี ด้วย โดยต้องมีคณ
ุ สมบัตจิ บการศึกษาไม่ตำ�่ กว่าอนุปริญญา มีความรูป้ ระสบการณ์
ด้านการแนะแนวหรือให้ค�ำปรึกษากับผู้ที่หางานท�ำได้ยาก โดยจ้างงานผู้สูงอายุจ�ำนวน
20 คน ระยะเวลาท�ำงาน 144 วันๆ ละ 3 ชั่วโมง ได้รับค่าจ้าง 250 บาท/ชั่วโมง หรือ
มีรายได้ถึง 108,000 บาท/คน

ด้านนายพรชัย เอกฤทัยเจริญสุข อายุ 61 ปี อดีตผู้จัดการธนาคาร

กล่าวว่า ศูนย์บริการจัดหางานผูส้ งู อายุ จะเป็นศูนย์กลางในการจัดหางานทีช่ ว่ ยให้ผสู้ งู อายุ
ได้มีงานท�ำ  ถึงแม้จะเกษียณอายุแล้ว แต่ยังสามารถท�ำงานได้และการมาสมัครงาน
ในวันนี้ก็ไม่ได้เรียกร้องเงินเดือนสูง แต่การที่ได้รับโอกาสได้งานท�ำในวัยเกษียณ ถือว่า
เป็นสิ่งที่ดีในการเริ่มต้นใหม่ ซึ่งพร้อมจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ ซึ่งศูนย์แห่งนี้ดี
ช่วยเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้มาขึ้นทะเบียนหางาน ท�ำให้มีอาชีพ มีรายได้

ด้านนางศิรพ
ิ ร อิม่ ทัว่ อายุ 62 ปี อดีตข้าราชการ
กระทรวงพาณิชย์ เป็นอีกผู้หนึง่ ทีม่ าใช้บริการที่ศนู ย์ทะเบียน

จัดหางานผู้สูงอายุ กล่าวว่า ทราบข่าวกรมการจัดหางาน
เปิดรับสมัครผู้สูงอายุ จึงได้มาสมัครงานและได้ท�ำงานเป็น
เจ้าหน้าทีใ่ ห้บริการจัดหางานแก่ผสู้ งู อายุทศี่ นู ย์ทะเบียนจัดหางาน
ผู้สูงอายุ รู้สึกดีใจและภูมิใจที่ท�ำงานด้านบริการ เพราะชอบ
ช่วยเหลือผูอ้ นื่ ทัง้ ยังได้รบั ประสบการณ์ใหม่ๆ และมีความสุขมาก
ที่ได้เพื่อนร่วมงานที่ดี
นายวรานนท์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า หากผู้สูงอายุท่านใด
ต้องการหางานท�ำสามารถมาใช้บริการได้ทศี่ นู ย์บริการจัดหางาน
ผู้สูงอายุ ซึ่งตั้งอยู่ที่ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart
job Center) ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ ส�ำนักงาน
จัดหางานกรุงเทพมหานครพืน้ ที่ หรือส�ำนักงานจัดหางานจังหวัด
ทุกจังหวัด หรือสมัครทางเว็บไซต์ www.doe.go.th/elderly
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมการจัดหางาน
โทร. 1694
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ที่มา : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

“แรงงาน” เดินแผนสร้างงานผู้สูงอายุ
นายประวิทย์ เคียงผล หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง อาชีพให้กบั ชุมชนทีป่ ระสบผลส�ำเร็จตามเป้าหมาย ทัง้ นี้ อาสาสมัครกระทรวง
แรงงาน เป็นประธานในการประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ แรงงานได้แจ้งถึงปัญหาทีต่ อ้ งการให้กระทรวงแรงงานเข้ามาช่วยเหลือ ได้แก่
กระทรวงแรงงาน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมนพบุรี
ศรีนครพิงค์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีประเด็นที่น่าสนใจ
คือ การตั้งงบประมาณในพื้นที่ที่เป็นแอเรียเบส การสร้างงานให้กับผู้สูงอายุ
โลจิสติกส์ (ระบบการจัดการการส่งสินค้า ข้อมูล และทรัพยากร) การรับฟัง
ความคิดเห็นของภาคประชาชน ซึ่งจะน้อมน�ำศาสตร์ พระราชา มาใช้เป็น
แนวทางการปฏิบัติราชการ การท�ำงานแบบบูรณาการให้มองผลสัมฤทธิ์
ในภาพรวมในการท�ำงานร่วมกันกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง การวางรากฐานทาง
ด้านแรงงานในการแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และ
การประชาสัมพันธ์/การรับรู้ โดยให้ขา้ ราชการและเจ้าหน้าทีก่ ระทรวงแรงงาน
สร้างความรับรู้ให้แก่ประชาชนในกระบวนการท�ำงานของกระทรวงแรงงาน
และรัฐบาล และการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ เพื่อรองรับนโยบาย 20 ปี
ของกระทรวงแรงงาน อาทิ นักเรียน/นักศึกษาจบใหม่เข้ามาสู่ตลาดแรงงาน
นอกจากนีอ้ าสาสมัครกระทรวงแรงงานได้รายงานต่อทีป่ ระชุมถึงการ
ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้ความรูค้ วามเข้าใจในการประสานกับชาวบ้าน และการส่งเสริม
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การจัดตั้งศูนย์แรงงานที่มีเจ้าหน้าที่ประจ�ำศูนย์ ในการให้ความรู้ความเข้าใจ
กับประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม การจัดงบประมาณสนับสนุนอาสาสมัคร
กระทรวงแรงงาน และอุปกรณ์เครื่องมือในการประสานงานของอาสาสมัคร
ส�ำหรับการตรวจติดตามการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของข้าราชการ ทางกระทรวงแรงงานได้ด�ำเนินการปฏิบัติตามแบบแผน
คือการควบคุมการใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 การตรวจติดตาม
การบูรณาการภารกิจตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงแรงงาน การรับบทบาท
กระทรวงแรงงาน (การพัฒนาการก�ำกับคนสู่ Thailand 4.0) การต่อต้าน
การทุจริตคอรัปชั่น (Zero Corrupton) การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้
ของกระทรวงแรงงานต่อประชาชนในพื้นที่ (Information Technology)
ด�ำเนินการตามโครงการ Safety Thailand การป้องกันแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
ด้านแรงงานและแรงงานผิดกฎหมาย การพัฒนาฝีมือแรงงานมุ่งสู่
Thailand 4.0 และมิติใหม่ของการส่งเสริมการมีงานท�ำอีกด้วย
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคเหนือ
ที่มา : หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์

กระทรวงแรงงานจับมือกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ
ส�ำรวจความต้องการประกอบอาชีพผู้สูงอายุ
ขยายโอกาสการมีงานท�ำให้ผู้สูงอายุ

กระทรวงแรงงาน โดยนายวรานนท์ ปีตวิ รรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน

กล่าวว่า กระทรวงแรงงานได้บรู ณาการร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คง
ของมนุษย์ ขยายโอกาสการมีงานท�ำให้ผู้สูงอายุ โดยส�ำรวจความต้องการของผู้สูงอายุ
ในการประกอบอาชีพหรือการท�ำงาน และส�ำรวจข้อมูลนายจ้าง/สถานประกอบการ
ที่ต้องการจ้างงานผู้สูงอายุท�ำงาน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมการประกอบ
อาชีพที่ตรงกับความต้องการ โดยเจ้าหน้าที่จะเข้าไปส�ำรวจข้อมูลผู้สูงอายุที่ต้องการ
ท�ำงานหรือประกอบอาชีพอิสระ โดยการแนะแนวอาชีพให้กับผู้สูงอายุผ่านองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ขณะเดียวกันก็เข้าพบนายจ้าง/สถานประกอบการ ทีต่ อ้ งการจ้างงาน
ผูส้ งู อายุ และรับลงทะเบียนผูส้ งู อายุทมี่ คี วามพร้อมและต้องการจะประกอบอาชีพอิสระ
โดยจัดให้มีการรวมกลุ่มกันเพื่ออบรมเรื่องการประกอบอาชีพและฝึกสาธิตอาชีพ
อิสระ ด้วยการให้ความรู้ด้านการประกอบการ การบริหารจัดการ การบัญชี การตลาด
การคิดต้นทุน ก�ำไร และแหล่งเงินทุน ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งยังพาไป
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและต่อยอดความรู้เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการอีกด้วย

จากการด�ำเนินงานที่ผ่านมาในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม
2559-มีนาคม 2560) ได้สำ� รวจผู้สูงอายุที่ต้องการประกอบอาชีพ
หรือท�ำงานไปแล้ว จ�ำนวน 2,631 คน โดยประสงค์จะท�ำงาน
ในระบบ 1,807 คน ประกอบอาชีพอิสระ 221 คน และต้องการ
ท�ำงานในระบบพร้อมประกอบอาชีพอิสระ 603 คน ขณะเดียวกัน
ได้ส�ำรวจนายจ้าง/สถานประกอบการ ที่ต้องการจ้างงานผู้สูงอายุ
จ�ำนวน 541 แห่ง มีความประสงค์จ้างงานผู้สูงอายุ 122 แห่ง
รวม 869 อัตรา และส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระไปแล้วจ�ำนวน
751 คน ทั้งนี้ ผู้สูงอายุหรือนายจ้าง/สถานประกอบการใดสนใจ
สามารถสอบถามรายละเอียดหรือเข้าร่วมโครงการได้ที่สำ� นักงาน
จัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด ส�ำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร
พื้นที่ 1-10 หรือ โทร. สายด่วนกรมการจัดหางาน 1694
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ที่มา : http://www.dailynews.co.th/

ความสุขของ “ศรีสวุ รรณา บุญรัศมี”
กับกิจกรรมสร้างโอกาสการมีงานท�ำให้ผู้สูงอายุ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบรรจุงาน

ประเทศไทยถูกจัดให้เป็นประเทศที่อยู่ในสังคมผู้สูงอายุมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548

ซึง่ ขณะนัน้ ประเทศไทยมีประชากรผูส้ งู อายุรอ้ ยละ 10.4 ของประชากรทัง้ หมด ส�ำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2550) ได้พยากรณ์โครงสร้างประชากรไทยก�ำลังเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุว่า “ประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุถึง
1 ใน 4 ของประชากรและเป็นสังคมผู้สูงอายุสมบูรณ์แบบ ภายในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2551-2571 สัดส่วนประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป จะเพิ่มขึ้น
จากร้อยละ 11.1 เป็นร้อยละ 23.5 หรือ 1 ใน 4 ของประชากร ทั้งประเทศ” สังคมไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ ท�ำให้โครงสร้างอายุของ
ประชากรเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ประชากรไทยที่เคยเยาว์วัยในอดีตได้กลายเป็นประชากรผู้สูงวัยในปัจจุบัน ในปี พ.ศ. 2557 พบว่า ประเทศไทย
มีประชากรสูงวัยที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป มีจ�ำนวนมากถึง 10 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 15 ของประชากรทั้งหมด และประเทศไทยก�ำลังจะกลายเป็น
“สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์” เมื่อประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป มีมากถึงร้อยละ 20 ในปี พ.ศ. 2564
การที่สัดสวนของผูสูงอายุที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว สงผลใหลักษณะ
การพึง่ พาทางเศรษฐกิจและการเกือ้ หนุนทางสังคมระหวา งประชากรวัยตางๆ
เปลีย่ นแปลงไป ศักยภาพของวัยแรงงานในการสนับสนุนผูส งู วัยลดลง แรงงาน
ผูส้ งู อายุจงึ เป็นทางเลือกหนึง่ ในการส่งเสริมให้เกิดการท�ำงานเพือ่ ให้นายจ้าง
ตระหนักถึงคุณค่าของผู้สูงอายุ ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546
สอดคล้องกับภารกิจของกรมการจัดหางานที่ให้การส่งเสริมการมีงานท�ำ 
กรมการจัดหางานจึงได้ด�ำเนินกิจกรรมสร้างโอกาสการมีงานท�ำให้ผู้สูงอายุ
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการบรรจุงาน โดยมีวตั ถุประสงค์ให้ผสู้ งู อายุ ทีม่ ศี กั ยภาพ
และพร้อมที่จะท�ำงานได้มีงานท�ำมีรายได้เพิ่มคุณค่าให้กับชีวิต ลดการพึ่งพิง

และลดภาระการเลีย้ งดูของครอบครัวและได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และ
เพื่อให้ภาครัฐเป็นหน่วยงานตัวอย่างในการจ้างงานผู้สูงอายุ โดยกิจกรรม
ดังกล่าวรับผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 55-57 ปี จบการศึกษาไม่ต�่ำกว่าระดับ
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า ที่มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
หรือมีความรู้ความสามารถด้านการบริหารจัดการเกี่ยวกับการจัดหางาน
ในประเทศ หรือมีประสบการณ์ด้านการแนะแนวที่สามารถให้ข้อมูลด้าน
ตลาดแรงงาน การบรรจุงาน เส้นทางอาชีพที่เหมาะสม เพื่อท�ำหน้าที่
ให้คำ� ปรึกษาผู้หางาน ให้มีความพร้อมที่จะเข้าท�ำงานในสถานประกอบการ
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กระทรวงแรงงานบูรณาการร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมัน่ คงของมนุษย์ ขยายโอกาสการมีงานท�ำให้ผสู้ งู อายุ สนองยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี ส�ำรวจความต้องการผู้สูงอายุที่ต้องการท�ำงาน และนายจ้าง
ที่ต้องการจ้างงานผู้สูงอายุ พร้อมสนับสนุนด้านการประกอบอาชีพอิสระ
ด้วยการจัดฝึกอาชีพให้ ขณะนีฝ
้ กึ อาชีพไปแล้วกว่า 700 ราย ขณะทีน่ ายจ้าง
ประสงค์จ้างงานผู้สูงอายุกว่า 800 ราย

นางศรีสุวรรณา บุญรัศมี หรือน้องๆ ในส�ำนักงานจัดหางานสงขลา
หรือส�ำนักงานใกล้เคียง ตลอดจนผู้ใช้บริการจะเรียกท่านว่า “ป้าศรี”
หญิงวัย 69 ปี แต่ท่านยังมีความคล่องแคล่ว กระฉับกระเฉงมาก หลังจาก
เกษียณอายุราชการ ท่านได้รบั การติดต่อให้มาร่วมงานกับส�ำนักงานจัดหางาน
จังหวัดสงขลา ภายใต้กิจกรรมสร้างโอกาสการมีงานท�ำให้ผู้สูงอายุเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบรรจุงาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ได้กล่าวกับทีมงานของศูนย์
บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคใต้ว่า “ป้ารู้สึกสนุก มีความสุขที่ได้มีโอกาส
เข้ามาท�ำงานในหน้าทีน่ ี้ ได้พดู คุยให้คำ� แนะน�ำแก่ผหู้ างานท�ำ ผูม้ าขึน้ ทะเบียน

ประกันการว่างงาน ตลอดจนเป็นวิทยากรในการส่งเสริมการประกอบอาชีพ
อิสระ ได้แนะน�ำสถานที่ฝึกอาชีพให้กับผู้สนใจ ท�ำให้ป้าได้คิด ได้ใช้สมอง
ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งให้ผู้หางานท�ำได้รู้จักตัวเองมากขึ้น มีความพร้อม
ในการสมัครงาน และต้องขอขอบคุณส�ำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา
ที่ให้โอกาสป้า และกรมการจัดหางานที่มีกิจกรรมดีๆ ให้กับผู้สูงอายุ”
ในนามตัวแทนคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคใต้
ขออวยพรให้ป้าศรีมีสุขภาพแข็งแรงจะได้ทำ� หน้าที่นี้ไปนานๆ
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคใต้

English for Career

บทสนทนาภาษาอังกฤษ Hobbies (งานอดิเรก)
งานอดิเรก (Hobbies) เชื่อว่าทุกคนอาจมีงานอดิเรกท�ำเวลาว่างๆ นั่นก็คือการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ตัวอย่างเช่น งานอดิเรก
คือการเล่นกีฬา และกีฬาที่ชอบที่สุดคือเล่นฟุตบอล เพราะนอกจากใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แล้ว ยังท�ำให้เราร่างกายแข็งแรงอีกด้วย
English for Career ฉบับนีเ้ รามาเรียนประโยคเกีย่ วกับงานอดิเรกกันคะ ถ้าเราเจอค�ำถามเกีย่ วกับงานอดิเรกจะตอบกันอย่างไร ลองดูตวั อย่าง
ดังต่อไปนี้
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ถามงานอดิเรกภาษาอังกฤษ Hobbies

• What hobbies do you have?
คุณมีงานอดิเรกอะไรครับ
• What are your hobbies?
งานอดิเรกของคุณคืออะไรค่ะ
• Do you have any hobbies?
คุณมีงานอดิเรกบ้างไหมครับ
• What do you like doing in your spare time?
ในเวลาว่างคุณชอบท�ำอะไร

งานอดิเรกเป็นภาษาอังกฤษ เวลาตอบ
คุณจะตอบอย่างไร
• My hobby is photography.
งานอดิเรกของฉันคือการถ่ายรูป
• Iistening to music is my hobby.
ฟังเพลงคืองานอดิเรกของฉัน
• I read the book in my free time.
ฉันอ่านหนังสือในเวลาว่าง
• I have taken up knitting in my spare time.
ฉันถักไหมพรมในเวลาว่าง
• I arranges flowers in my spare time.
ฉันจัดดอกไม้ในเวลาว่าง
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ถ้าถามถึงกิจกรรมเวลาว่าง สามารถดู ตัวอย่าง การพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่ชอบ
ตัวอย่างประโยคต่อไปนี้
เป็นภาษาอังกฤษ interest (อินเทอเรส)
• Do you have free time on …?
ความสนใจ, เรื่องที่น่าสนใจ
คุณมีเวลาว่างในวัน…ไหม
• Do you have enough free time?
คุณมีเวลาว่างพอไหม
• Who do you spend your free time with?
คุณใช้เวลาว่างอยู่กับใคร
• How was your vacation?
วันหยุดของคุณเป็นอย่างไร
• Do you have much free time during the day?
มีเวลาว่างระหว่างวันบ้างไหม
• What is your favorite hoppy?
งานอดิเรกที่ชอบที่สุดคืออะไร
• Do you like to …?
คุณชอบ…ไหม
• How do you like to spend your free time?
คุณชอบใช้เวลาว่างท�ำอะไร
• I like…
ฉันชอบ…
• I really like…
ฉันชอบ…มากๆ
• I enjoy…
ฉันสนุกกับ…
• I’m interested in history.
ผมสนใจในประวัติศาสตร์
• I have some free time in the afternoon.
ผมพอจะมีเวลาว่างในช่วงบ่าย
• I think I can do it in my spare time.
ฉันคิดว่าฉันสามารถท�ำได้ในเวลาว่าง
• You should make better use of your free time.
คุณควรจะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มากขึ้น

A : What do you like doing in your spare time?
ในเวลาว่างคุณชอบท�ำอะไร
B : I like …
ฉันชอบ…
watching TV
ดูทีวี
listening to music ฟังเพลง
walking
เดินเล่น
jogging
วิง่ เหยาะออกก�ำลังกาย
I quite like …
ฉันค่อนข้างชอบ…
การท�ำอาหาร
cooking
playing chess
เล่นหมากรุก
yoga
โยคะ
I really like …
ฉันชอบ…มาก
ว่ายน�้ำ
swimming
dancing
เต้นร�ำ
I love …
ฉันชอบ…ที่สุด
the cinema
ไปดูหนัง
the theatre
ดูละครเวที
going out
ไปดื่มสังสรรค์
shopping
การช็อปปิ้ง
I enjoy travelling ฉันชอบเดินทาง

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ที่มา : http://engenjoy.blogspot.com
: http://www.tonamorn.com/englishconversation

รู้ทันโลก

“อเมซอน”

สร้างงานใหม่ 5 พันคนในอังกฤษ

บริษทั อเมซอน ซึง่ เป็นยักษ์ใหญ่ดา้ นค้าปลีกออนไลน์
ของสหรัฐ ประกาศสร้างงานใหม่จ�ำนวน 5,000 ต�ำแหน่ง
ในสหราชอาณาจักรในปีนี้ หลังซือ้ กิจการธุรกิจอี-คอมเมิรซ์
ในตะวันออกกลาง
อเมซอน ระบุว่า ทางบริษัทจะจ้างงานในหลายต�ำแหน่ง นับตั้งแต่เจ้าหน้าที่

อเมซอนมีจำ� นวนพนักงานในสหราชอาณาจักรมากกว่า 24,000 คน ทั้งนี้ อเมซอน
จะจ้างงานส�ำหรับส�ำนักงานใหญ่ในลอนดอน รวมทั้งศูนย์บริการลูกค้าที่เอดินเบิร์ก
และส�ำหรับคลังสินค้าที่จะสร้างขึ้นใหม่อีก 3 แห่ง
นอกจากนี้ อเมซอนยังท�ำข้อตกลงซื้อกิจการ ซูคดอทคอม โดยไม่เปิดเผย
มูลค่าข้อตกลง หลังจากก่อนหน้านี้ ห้างสรรพสินค้าอีมาร์มอลล์ในดูไบ เพิ่งยืนยันว่า
ห้ า งฯ ได้ ยื่ น ข้ อ เสนอซื้ อ กิ จ การซู ค ดอทคอมเป็ น เงิ น 800 ล้ า นดอลลาร์
(27,600 ล้านบาท) ก่อนหน้านี้ อเมซอน เลิกคุยเรื่องซื้อกิจการกับเว็บไซต์ค้าปลีก
ออนไลน์รายนี้ไปแล้ว แต่ตอนหลังกลับมาเจรจาใหม่ด้วยข้อเสนอ 650 ล้านดอลลาร์
(22,425 ล้านบาท) และต้องคุยกันในเงือ่ นไขทีย่ งั เปิดเผยไม่ได้ คาดว่าจะได้ขอ้ สรุป
ภายในปีนี้

ปฏิบัติตามหลักการหลายข้อเช่นเดียวกับอเมซอน การซื้อกิจการ
ครั้งนี้จึงเป็นก้าวย่างส�ำคัญในการเติบโตของอีคอมเมิร์ซในนามของ
ลูกค้าทั่วตะวันออกกลาง การเข้าเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวอเมซอน
ช่วยให้ซูคดอทคอมขยายบริการส่งสินค้าได้เร็ซขึ้น อีกทั้งอเมซอน
เพิม่ อ�ำนาจให้ผคู้ า้ อย่างต่อเนือ่ ง
ซูคดอทคอม ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2548 และกลายเป็นเว็บไซต์
ตลาดออนไลน์ทมี่ มี ลู ค่าสูงสุดในภูมภิ าคเมือ่ ปีกอ่ น หลังจากระดมทุน
ได้กว่า 275 ล้านดอลลาร์ (9,487.5 ล้านบาท)
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ที่มา : http://www.bangkokbiznews.com

เดินหน้าเมืองเศรษฐกิจใหม่อาเซียน
นางหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน (บีโอไอ) กล่าวในรายการเดินหน้าประเทศไทย : เดินหน้า

เมืองเศรษฐกิจใหม่อาเซียน ว่า ประเทศไทยก�ำลังเดินหน้าโครงการระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี) ที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคตะวันออก
คือ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา เพือ่ ดึงเม็ดเงินลงทุนใหม่ๆ จากต่างประเทศ
จ�ำนวนมหาศาลเข้ามาในไทย ในการเป็นศูนย์กลางการลงทุนของระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศและศูนย์กลางระบบเศรษฐกิจอาเซียน โดยเฉพาะเส้นทาง
การคมนาคมขนส่งสินค้า รวมทั้งจะเป็นศูนย์ซ่อมบ�ำรุงอากาศยานทุกชนิด
และปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดของประเทศใช้งบลงทุนกว่า
300,000 ล้านบาท เพือ่ ลดการสูญเสียเงินตราออกนอกประเทศ คาดว่าจะได้
เม็ดเงินการลงทุนจากต่างประเทศกว่า 1.9 ล้านล้านบาท
ทั้งนี้ การลงทุนในพื้นที่ 3 จังหวัดของไทยนั้น จ�ำเป็นต้องเน้นการ
ลงทุนจากภาคเอกชนไทยเป็นกลไกขับเคลือ่ นระบบอย่างสมบูรณ์ ซึง่ ไทยต้อง
พัฒนาขีดความสามารถในการพัฒนาดิจทิ ลั พาร์คไทยแลนด์ โดยคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) จะเข้ามาส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดอุตสาหกรรม
เป้าหมายใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายตามที่รัฐบาลผลักดัน เช่น
อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอนาคต ด้วยการลดภาระต้นทุนความเสีย่ ง
ของผูป้ ระกอบการ เช่น การให้สทิ ธิประโยชน์ทางด้านภาษีพเิ ศษกว่าพืน้ ทีอ่ นื่ ๆ
ถือเป็นมาตรการต้อนรับนักลงทุนเข้าพืน้ ทีอ่ อี ซี อี ย่างครบถ้วนและจูงใจ คาดว่า
ภายในปีนี้จะเห็นโรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ้นแน่นอน

เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)
กล่าวย�้ำว่า จะเห็นเมืองใหม่ทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมใหม่ๆ ในไทย
ภายใน 5 ปีนี้ มีเม็ดเงินลงทุนในพื้นที่อีอีซี ทั้งจากภาครัฐและเอกชน ไม่น้อย
กว่า 1.5 ล้านล้านบาท ในส่วนของบีโอไอจะส่งเสริมการลงทุนปีนี้ให้เกิดขึ้น
ประมาณ 1.5 แสนล้าน ภายใต้การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ
แต่นักลงทุนไทยต้องยืนด้วยล�ำแข้งของตนเองให้ได้ด้วย
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ที่มา : ส�ำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
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นายโรนัลโด มูชาวาร์ หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่บริหาร
พัฒนาซอฟต์แวร์ ไปจนถึงเจ้าหน้าที่คลังสินค้า ซึ่งการจ้างงานใหม่รอบนี้ จะท�ำให้ (ซีอีโอ) และผู้ร่วมก่อตั้งซูคดอทคอม เปิดเผยว่า บริษัท

อียูพอใจ!! ไทยช่วยแรงงานต่างด้าวกว่า 2 หมื่นคน
นางเพชรรัตน์ สินอวย ผู้ตรวจกระทรวงแรงงาน หัวหน้าทีมรายงานสหภาพยุโรป พึงพอใจไทยแก้ไขปัญหาแรงงานได้ดี
แถมจัดตั้งศูนย์บริหารช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวได้มากกว่า 2 หมื่นคน
นายสมบัติ นิเวศรัตน์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน

กล่าวว่า เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2560 ตนได้ร่วมประชุมหารือด้านแรงงาน
กับคณะผู้แทนสหภาพยุโรป (DG Employment) กระทรวงแรงงานและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนื่องในโอกาสเดินทางมาประเทศไทย เพื่อตรวจ
ประเมินผลการด�ำเนินการแก้ไขปัญหาการประมง IUU ณ ห้องประชุม
ประสงค์ รณะนันท์ อาคารกระทรวงแรงงาน โดยมี นางเพชรรัตน์
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สินอวย ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เป็นหัวหน้าคณะ
ผูแ้ ทนไทยร่วมประชุมคณะผูแ้ ทนสหภาพยุโรป (DG Employment)

“EU มีความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหาแรงงานของประเทศไทย
โดยเฉพาะการออก พ.ร.ก. การน�ำคนต่างด้าวมาท�ำงานกับนายจ้าง
ในประเทศ พ.ศ. 2559 การเพิ่มเงื่อนไขการเปลี่ยนนายจ้างเป็น 5 กรณี
การจัดตัง้ ศูนย์รว่ มบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว ซึง่ สามารถช่วยเหลือ
แรงงานได้มากกว่า 20,000 คน และการมีนโยบายที่ชัดเจนของรัฐบาล
ไทยที่ต้องการเพิ่มพนักงานตรวจราชการที่เป็นข้าราชการ ซึ่งจะปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ” รองอธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าว
นอกจากนี้ สหภาพยุโรปเสนอแนะให้ประเทศไทยมีพนักงาน
ตรวจแรงงานที่ท�ำหน้าที่ตรวจแรงงานเพียงอย่างเดียว โดยควรเป็น
ข้าราชการของกระทรวงแรงงานจริงๆ โดยทีไ่ ม่ใช่พนักงานตรวจแรงงาน
ที่แต่งตั้งจากหน่วยงานอื่น หรือจากพนักงานราชการ ทั้งนี้ เพื่อให้
การปฏิบัติหน้าที่มีศักยภาพสูงสุดตามมาตรฐานสากล คณะผู้แทน
สหภาพยุโรปลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ตรวจเยี่ยมศูนย์ร่วมบริการ
ช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว ศูนย์ PIPO

คณะผู้แทนสหภาพยุโรป (EU)

นางเพชรรัตน์ สินอวย ผู้ตรวจกระทรวงแรงงาน
และนายสมบัติ นิเวศรัตน์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางเพชรรัตน์ สินอวย ผู้ตรวจราชการกระทรวง
แรงงาน พร้อมด้วยนายสมบัติ นิเวศรัตน์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน และ
เจ้าหน้าที่ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการท�ำการประมงผิดกฎหมายน�ำคณะ
ผู้แทนสหภาพยุโรป (DG Employment) ประกอบด้วย Mr. Lluis Prats (LP),
Head of Unit International และ Ms. Evelyne PICHOT (EP), Team
Leader ลงพื้นที่ศูนย์แจ้งเข้า–ออกเรือประมง (PIPO) ศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือ
แรงงานต่างด้าวจังหวัดสมุทรสาคร และสะพานปลา “โดยผู้แทนสหภาพยุโรป
ให้ความสนใจเกี่ยวกับการจ้างแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเลและ
แปรรูปสัตว์นำ�้ และได้พดู คุยกับแรงงานต่างด้าวในประเด็นเกีย่ วกับค่าใช้จา่ ย
ในการเข้ามาท�ำงานในประเทศไทย สภาพการจ้างงาน ตลอดจนการได้รับ
การปฏิบัติจากนายจ้าง” รองอธิบดีกรมการจัดหางานกล่าว
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
http://www.komchadluek.net
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กรมการจัดหางาน จับมือ BOI และส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

น�ำระบบ E-Service ให้บริการยื่นขอวีซ่าและใบอนุญาตท�ำงานช่างฝีมือผู้ช�ำนาญ
การต่างประเทศที่เข้ามาปฏิบัติงานในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
กรมการจัดหางานจับมือ BOI และ ส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมือง น�ำระบบ
E-Service ให้บริการยื่นขอวีซ่าและใบอนุญาตท�ำงานช่างฝีมือผู้ช�ำนาญการ
ต่างประเทศที่เข้ามาปฏิบัติงานในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
นายวรานนท์ ปีตวิ รรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า กรมการจัดหางาน

ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตท�ำงาน เป็นการให้บริการยื่นค�ำร้อง
และพิจารณาค�ำร้องแบบ Online : Single Entry ผ่านระบบน�ำร่อง Single
Window ซึ่งเป็นช่องทางบริการที่สะดวก รวดเร็วและทันสมัย เป็นการ
ให้บริการแบบ E-Service ลดการมาติดต่อด้วยตนเองของผู้ใช้บริการ
ลดการใช้เอกสารและไม่ขอข้อมูลที่ภาครัฐมีอยู่แล้ว เนื่องจากใช้ข้อมูล
ร่วมกัน เข้าใจง่ายและสอดคล้องกัน โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาที่ชัดเจน
และเปิดเผยหลักเกณฑ์ให้ทราบอย่างทั่วถึง ทั้งยังด�ำเนินการโดยระบบ
อัตโนมัติในขั้นการพิจารณา

ระบบดังกล่าวนี้จะเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการ
ยกระดับการให้บริการของภาครัฐให้เกิดการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างหน่วยงาน ลดการใช้เอกสารซ�ำ้ ซ้อน มุง่ สูก่ ารเป็น SMART THAILAND
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อให้บริการแบบจุดเดียว
ทันที และทั่วไทย โดยในปีงบประมาณ 2560 (เป็นเวลา 5 เดือน ตั้งแต่
เดือนตุลาคม 2559-กุมภาพันธ์ 2560) มีผู้มาใช้บริการศูนย์บริการวีซ่า
และใบอนุญาตท�ำงาน จ�ำนวน 19,213 คน เฉลี่ย 3,843 คน/เดือน
อธิบดีกรมการจัดหางานกล่าว
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลจาก : www.doe.go.th

กรมการจัดหางาน จับมือ ก.พ. ลงนาม MOU
สร้างและพัฒนาแบบทดสอบประเมินความพร้อมก่อนเข้ารับราชการ
เพิ่มช่องทางการตัดสินใจ
นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน และหม่อมหลวง
พัชรภากร เทวกุล รองเลขาธิการ ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
(ก.พ.) ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจความร่วมมือใน การสร้างและพัฒนา
แบบทดสอบเพื่อประเมินความพร้อมในการประกอบอาชีพราชการ ระหว่าง
กรมการจัดหางาน กับส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
โดยมีหม่อมหลวง ปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน และ นางเมธินี เทพมณี
เลขาธิการ ก.พ. ร่วมเป็นเกียรติในพิธี
นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า การลงนาม

ความร่วมมือในการสร้างและพัฒนาแบบทดสอบเพื่อประเมินความพร้อมในการประกอบ
อาชีพราชการร่วมกันระหว่างกรมการจัดหางาน และส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ
ภารกิจและลักษณะงานของภาคราชการให้ประชาชนได้รับทราบ เพื่อให้การรับราชการเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการประกอบอาชีพของประชาชน
และเพือ่ เตรียมความพร้อมให้แก่ผสู้ นใจเข้ารับราชการ ผูข้ อรับทุนรัฐบาล หรือประชาชนได้ทราบ และน�ำข้อมูลเกีย่ วกับความสนใจ ความถนัด และบุคลิกภาพ
ของตนเองไปใช้ในการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
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กระทรวงแรงงาน ได้ร่วมกับส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และส�ำนักงาน
ตรวจคนเข้าเมืองด�ำเนินโครงการพัฒนาระบบน�ำร่องการจัดหาและพัฒนาระบบ Single
Window ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตท�ำงาน ซึ่งเมื่อวันก่อนได้มีการประชุมร่วมกับ
ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
เกี่ยวกับเทคนิคและหลักการของระบบ Single Window ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาต
ท�ำงาน ณ อาคารจตุรัสจามจุรี ชั้น 18 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

ความร่วมมือดังกล่าวมีสาระส�ำคัญคือ 1. กรมการจัดหางาน
มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการด�ำเนินการติดต่อ ประสานงานและจัดหาผูเ้ ชีย่ วชาญ
เพื่อสร้างและพัฒนาแบบทดสอบเพื่อประเมินความพร้อมในการประกอบ
อาชีพราชการ 2. ส�ำนักงาน ก.พ. มีหน้าที่รับผิดชอบในการด�ำเนินการ
ให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับภารกิจ ลักษณะงาน การจัดกลุม่ อาชีพทีก่ ำ� หนดตามมาตรฐาน
ก�ำหนดต�ำแหน่งของส�ำนักงาน ก.พ. หรือข้อมูลลักษณะงานของ ภาคราชการ
แก่กระทรวงแรงงาน เพื่อน�ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพัฒนาแบบ
ทดสอบของกระทรวงแรงงานที่มีอยู่ ขยายขอบเขตการให้บริการแนะแนว
เตรียมความพร้อมในการเลือกประกอบอาชีพส�ำหรับผูท้ สี่ นใจรับราชการและ
ขอรับทุนรัฐบาล โดยด�ำเนินการจัดเก็บข้อมูล และทดลองใช้แบบทดสอบ
เพื่อประเมินความพร้อมในการประกอบอาชีพราชการกับกลุ่มตัวอย่างตาม

ที่กำ� หนด และ 3. กรมการจัดหางานและส�ำนักงาน ก.พ. ร่วมกันด�ำเนินการ
เพื่อสนับสนุนให้การท�ำความเข้าใจ ความร่วมมือเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
สาระส�ำคัญบันทึกความเข้าใจฯ
อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวเพิม่ เติมว่า ความร่วมมือดังกล่าว
นับเป็นโอกาสที่ดีที่ทั้งสองหน่วยงานจะได้บูรณาการความร่วมมือร่วมกัน
เพื่อประโยชน์ในการแลกเปลี่ยน เชื่อมโยงข้อมูล และด�ำเนินการทดสอบ
ประเมินความพร้อมในการประกอบอาชีพราชการ ทั้งการปฏิบัติการ และ
การวิเคราะห์ข้อมูล อันเป็นการสนับสนุนเป้าประสงค์ที่ส�ำคัญขององค์กร
ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย น�ำไปสู่จุดมุ่งหมายร่วมกันในการเตรียม
ความพร้อมให้แก่ประชาชน ผู้ประสงค์จะรับราชการ และยังเป็นประโยชน์
ต่อการด�ำเนินงานของทั้งสองหน่วยงานอีกด้วย
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลจาก : www.doe.go.th
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กระทรวงแรงงาน เพิ่มท้องที่ให้แรงงานต่างด้าวในจังหวัดติดกับชายแดน

สามารถท�ำงานในลักษณะไป-กลับได้ แก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานภาคเกษตร
พร้อมเตรียมออกใบอนุญาตท�ำงานในรูปแบบ
E-Work Permit หรือ Smart card
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ
ประสานงานการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ดา้ นแรงงาน
(อกนร.) ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 อาคาร
กระทรวงแรงงาน
นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวง
ขณะนี้ กฎกระทรวงว่าด้วยการขอรับใบอนุญาตการออกใบอนุญาต
แรงงาน กล่าวภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานการจัดการ และการแจ้งการท�ำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 มีผล
ปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (อกนร.) ว่าที่ประชุม
ได้เห็นชอบให้จัดตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
แรงงานต่างด้าว พ.ศ. 2560-2564 และจัดตั้งคณะอนุกรรมการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว พ.ศ. 2560-2564 และ
เห็นชอบในแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานภาคเกษตรหรือแรงงาน
ตามฤดูกาลตามทีก่ รมการจัดหางานเสนอ โดยก�ำหนดให้มกี ารจ้างแรงงานต่างด้าว
ในลักษณะไป-กลับหรือตามฤดูกาล ตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัตกิ ารท�ำงาน
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 โดยให้เพิ่มท้องที่ท�ำงาน เป็นท้องที่จังหวัดที่ติด
กับชายแดน เช่น จังหวัดระยอง ปราจีนบุรี เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้แรงงานสามารถ
ท�ำงานได้อย่างถูกกฎหมาย ซึง่ จากเดิมอนุญาตให้ทำ� งานในท้องทีต่ ามความตกลง
ว่าด้วยการสัญจรข้ามแดน หรือการเดินทางข้ามแดน หรือการข้ามแดนระหว่าง
ไทยกับประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา และท้องที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
แต่ในข้อเท็จจริงยังมีความต้องการแรงงานในจังหวัดอื่นๆ ที่ต่อเนื่องกับจังหวัด
ที่ติดชายแดน ซึ่งเป็นงานประเภทเดียวกัน ได้แก่ แรงงานเก็บผลไม้ ตัดอ้อย
เก็บสับปะรด เป็นต้น ทั้งนี้ จะได้มีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ความรอบคอบก่อนน�ำเสนอคณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงาน
ต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (กนร.) ต่อไป

บังคับใช้แล้ว ซึ่งมีสาระส�ำคัญคือ ใบอนุญาตท�ำงานในรูปแบบ E-Work
Permit จะเป็นใบอนุญาตท�ำงานทีอ่ อกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ในรูปแบบ
บัตรพลาสติก หรือสมาร์ทการ์ด (Smart card) ซึ่งง่ายต่อการพกพา
มีระบบป้องกันในการปลอมแปลง และง่ายในการตรวจสอบ โดยเจ้าหน้าที่
สามารถใช้โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน (Smart Phone) ตรวจสอบ
จาก QR Code ที่ปรากฏบนบัตร ซึ่งจะช่วยอ�ำนวยความสะดวกแก่
เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยความมัน่ คง ในการตรวจสอบแรงงานต่างด้าวได้เป็นอย่างดี
นายวรานนท์ กล่าวในตอนท้ายว่ากรมการจัดหางาน กระทรวง
แรงงาน จะด�ำเนินการออกใบอนุญาตท�ำงานให้กับแรงงานต่างด้าว
ที่น�ำเข้าตามบันทึกความตกลงหรือบันทึกความเข้าใจที่รัฐบาลไทยท�ำไว้
กับรัฐบาลต่างประเทศ (MOU) โดยจะได้รบั ใบอนุญาตท�ำงานแบบ E-Work
Permit ภายในเดือนเมษายนนี้ ณ ศูนย์แรกรับเข้าท�ำงานและสิ้นสุด
การจ้างจังหวัดสระแก้ว หนองคาย และตาก ซึ่งจะน�ำร่องในจังหวัดตาก
เป็นแห่งแรก ทัง้ นี้ เพือ่ ลดขัน้ ตอนและอ�ำนวยความสะดวกให้กบั นายจ้าง
และแรงงานต่างด้าว ส�ำหรับแรงงาน MOU ที่ได้รับใบอนุญาตท�ำงาน
แบบเดิม เมื่อมาขอต่ออายุใบอนุญาตท�ำงาน จะได้รับใบอนุญาตท�ำงาน
แบบ E-Work Permit เช่นกัน
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลจาก : www.doe.go.th
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อาชีพมั่นคง

STEM คืออะไร? ท�ำไมเค้าถึงฮิตกันจัง??

สาขาวิชา STEM คืออะไรนะ STEM ย่อมาจากสาขาวิชาที่เกี่ยวกับ วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology)
วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และ คณิตศาสตร์ (Mathematics) ซึ่งก�ำลังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน
เป็นอย่างมากทั้งในอเมริกา อังกฤษ
ซึง่ แทนทีเ่ ค้าจะสอนวิชาต่างๆ แบบแยกกันเหมือนเมื่อก่อน โอกาสการท�ำงานในสาย STEM รอบโลก
ตอนนี้ทั้ง 4 สาขาได้รับการบูรณาการเข้าด้วยกัน โดยมุ่งมั่นให้เกิด
ทักษะที่น�ำไปใช้ได้จริงในโลกปัจจุบัน ซึ่งถึงแม้วิชาเหล่านี้จะเป็น
ที่ต้องการของตลาดแบบสุดๆ แต่กลับมีคนสนใจเรียนน้อยมาก
เพราะเรียนหนักและเข้มข้นแบบสุดๆ เหมือนกัน

ท�ำไมต้องเรียน STEM?
อย่างที่บอกว่า สาขานี้เป็นที่ต้องการของบริษัทต่างๆ ตั้งแต่
ต�ำแหน่งทางเทคนิคไปจนถึงนักวิจัย ซึ่งก�ำลังขาดแคลนอย่างหนัก
นอกจากนี้ STEM ยังช่วยพัฒนาทักษะที่สามารถน�ำไปใช้ได้
ในสายงานที่หลากหลาย ทั้งด้านการคิดเชิงวิเคราะห์ วิพากษ์
ไปจนถึงการจัดการโปรเจ็ค ท�ำให้ผทู้ เี่ รียนในสาขานีม้ คี วามรอบด้าน
พร้อมจะท�ำงานจริงได้ทันที โดยเฉพาะในธุรกิจและอุตสาหกรรม
ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่นับวันมีแต่จะโตขึ้นเรื่อยๆ
และมีอาชีพที่เกิดใหม่เยอะขึ้นเรื่อยๆ เช่นกัน นอกจากนี้งานวิจัย
ของออสเตรเลียยังพบว่า บัณฑิตสาขานีย้ งั มีรายได้มากกว่าบัณฑิต
สาขาอื่นๆ ได้เดือนละเกือบ 10,000 บาทอีกด้วย

มีโอกาสได้ VISA เพื่อเรียนและท�ำงานในอเมริกามากกว่า
อเมริกาเป็นประเทศในฝันของทุกคนที่อยากจะผจญภัย
ท�ำงาน และพลิกชีวิตของตัวเอง และนักศึกษาต่างชาติที่จบ
สาขา STEM สามารถสมัครเข้าโปรแกรมฝึกงานแบบปฏิบัติจริง
(Optional Practical Training-OPT) ได้ และมีโอกาสเข้าท�ำงาน
ต่อได้เลยหากท�ำงานดีจริง ท�ำให้เป็นโอกาสทีด่ ขี องนักศึกษาสาขานี้
หากต้องการหางานท�ำในอเมริกา

บริษทั ในสหราชอาณาจักร ถึง 9 ใน 10 แห่ง มีความต้องการ
จ้างบัณฑิตทีจ่ บในสาขา STEM เนือ่ งจากทักษะการค�ำนวณ การคิด
เชิงวิเคราะห์ และการคิดเชิงวิพากษ์ เป็นทักษะทีน่ ำ� ไปประยุกต์ใช้ได้
ในหลายหน่วยงาน ไม่วา่ จะเป็นสายอาชีพวิศวกร นักเขียนโปรแกรม
นักฟิสิกส์ และอื่นๆ อีกมากมาย รวมไปถึงสายอาชีพเกี่ยวกับ
การเงินและการให้ค�ำปรึกษาทางธุรกิจที่อยากได้ตัวบัณฑิต STEM
เหล่านี้ เพราะต้องการทักษะการแก้ปญ
ั หาอย่างมีเหตุผล และทักษะ
การวิเคราะห์เชิงประยุกต์ขั้นสูงของพวกเขา ท�ำให้มีต�ำแหน่งงาน
สาย STEM ที่เปิดรับสมัครกว่า 140,000 ต�ำแหน่งเลยทีเดียว
ส่วนในสหรัฐอเมริกา มีการคาดการณ์ว่าจะมีต�ำแหน่งงาน
สาย STEM ถึง 2 ล้านต�ำแหน่งระหว่างปี 2010 ถึง 2020 โดย
ส่วนมากเป็นงานด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และคณิตศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ รวมไปถึงสถาปนิก และในออสเตรเลียตอนนี้
ทักษะที่ตลาดขาดแคลนกว่าครึ่งคือทักษะด้าน STEM แบบล้วนๆ
ท�ำให้ผู้ที่จบจากสาขา STEM มีโอกาสได้งานท�ำทันทีถึง 81%
ซึง่ เติบโตขึน้ เรือ่ ยๆ โดยสาขาทีไ่ ด้รบั ความนิยมสูงสุดคือการออกแบบ
วิศวกรรมศาสตร์ และ ICT (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
รัฐบาลในประเทศต่างๆ ทั่วโลก เริ่มเห็นความส�ำคัญ
ของอาชีพสาย STEM เพราะหากไม่มีบุคลากรสายนี้เข้าท�ำงาน
ประเทศนั้นๆ ก็จะขาดความสามารถในการแข่งขันด้านเทคโนโลยี
เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ประเทศเหล่านี้จึงต้องมีมาตรการ
สร้ า งแรงบั น ดาลใจให้ กั บ นั ก เรี ย นตั้ ง แต่ ร ะดั บ ประถม
ให้ รั กการเรียนรู้ โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพือ่ ให้พวกเขาก้าวเดินทางสายนี้ต่อไป
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลจาก : https://www.hotcourses.in.th
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THAILAND 4.0

“จ๊อบไทย”

เผยดีมานด์งานในพื้นที่
นิคมอุตสาหกรรมทัว่ ไทย

พุ่งกว่า 6,500 อัตรา

“แสงเดือน ตั้งธรรมสถิตย์” ผู้ร่วมก่อตั้งและหัวหน้าผู้บริหารด้านปฏิบัติการเว็บไซต์จ๊อบไทยดอทคอม

(JobThai.com) กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีนิคมอุตสาหกรรมที่เปิดด�ำเนินการทั้งหมด 59 นิคม กระจายอยู่ใน
18 จังหวัด (ที่มา : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) โดยนิคมอุตสาหกรรมมีบทบาทส�ำคัญในการสร้างความเจริญ
ทางด้านเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่นนั้นๆ นอกจากนั้น มีการจัดสรรการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสัดส่วน อันประกอบด้วยพื้นที่
อุตสาหกรรม สิ่งอ�ำนวยความสะดวกทั้งสาธารณูปโภคและสาธารณูปการแบบครบครัน รวมถึงยังมีบริการอื่นๆ ที่จ�ำเป็น
ต่อการด�ำรงชีวิต จึงเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อจ�ำนวนการจ้างแรงงานทั้งในนิคมฯ และบริเวณรอบนิคมฯ เป็นจ�ำนวนมาก
3) นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรน์ ซีบอร์ด จังหวัดระยอง
จ�ำนวน 393 อัตรา อาทิ งานเทคนิค-ซ่อมบ�ำรุง งานวิศวกรรม
งานคลังสินค้า-โลจิสติกส์ งานเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม
ฯลฯ

4) นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ
จ�ำนวน 381 อัตรา อาทิ งานผลิต-ควบคุมคุณภาพ งานขาย
งานเทคนิค-ซ่อมบ�ำรุง งานวิทยาศาสตร์-วิจัยพัฒนา ฯลฯ

5) นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค (บ้านหว้า) จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จ�ำนวน 323 อัตรา อาทิ งานวิศวกรรม

2) นิ ค มอุ ต สาหกรรมอมตะซิ ตี้ จั ง หวั ด ระยอง

งานคอมพิ ว เตอร์ - โปรแกรมเมอร์ งานเทคนิ ค -ซ่ อ มบ� ำ รุ ง
งานจัดซื้อ-ประสานงานทั่วไป ฯลฯ
นอกจากนี้ยังพบว่าดีมานด์งานในนิคมอุตสาหกรรม
ทั่วประเทศไทยที่รอให้แรงงานเข้าไปท�ำงาน ยังมีมากกว่า
6,500 อัตรา โดยประเภทงานที่เปิดรับสมัครมากที่สุดคือ
งานผลิต-ควบคุมคุณภาพ 1,562 อัตรา งานช่างเทคนิคซ่อมบ�ำรุง 1,358 อัตรา งานวิศวกรรม 1,090 อัตรา งานขาย
310 อัตรา และงานคลังสินค้า-โลจิสติกส์ 248 อัตรา

จ�ำนวน 419 อัตรา อาทิ งานผลิต-ควบคุมคุณภาพ งานวิศวกรรม
งานบุคคล-ฝึกอบรม งานเทคนิค-ซ่อมบ�ำรุง ฯลฯ

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลจาก : http://www.prachachat.net

ทั้งนี้ จ๊อบไทยดอทคอมได้ท�ำการส�ำรวจข้อมูลนิคม
อุตสาหกรรมทั่วประเทศไทย พบว่าต�ำแหน่งงานว่างและสาขา
ที่มีการเปิดรับมากสุด 5 อันดับแรก ได้แก่

1) นิ ค มอุ ต สาหกรรมอมตะนคร จั ง หวั ด ชลบุ รี
จ�ำนวน 792 อัตรา อาทิ งานวิศวกรรม งานขาย งานบัญชี-การเงิน
งานเทคนิค-ซ่อมบ�ำรุง ฯลฯ
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