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บริการด้วยใจ เพื่อคนTทยมีงานทำ



บรรณาธกิาร

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๖
ทันทีที่เข็มนาฬิกาบอกเวลาเที่ยงคืนหนึ่งนาที พาพวกเราเข้าสู่ว ันที่ ๑ มกราคม ๒๐๒๓ อย่างเป็น 

ทางการ ราวกับนัดกับไว้... เสียงจาก Facebook , Messenger, LINE และ Application, ข้อความ “สวัสดี 
ป ีใหม ่พร้อมคำอวยพร” ก็ทยอยวิ่งเข้ามาสู่โทรศัพท์ของพวกเราจนอ่านกันแทบไม่ทัน แต่ถึงจะมากแค่ไหน 

เราก็อ่าน เพราะนั่นคือความปรารถนาดีที่มีให้กัน และวันนี้พวกเราซาวจัดหางานจังหวัดชุมพร จะมากล่าวสวัสดี 
ปีใหม่กับผู้อ่านทุกคนครับ ปี ๒๕๖๕ ที่ผ่านมาในแวดวงของสื่อประขาสัมพันธ์ มีเรื่องราวมากมายและเราก็ได้ 

ส ัมผ ัสกันแล้วว่าเทคโนโลยีใหม่ๆ ได ้เร ิ่มล ่งผลกระทบก ับวารสาร น ิตยสาร ท ี่ทยอยปิดตัวลง แม้นแต่ 

สถานีโทรทัศน์ สิ่งเหล่านี้ฃี๋ให้เห็บว่าโลกยังคงเดินหน้าต่อไปพร้อมๆ กับการเปลี่ยนแปลงที่ไม่หยุดนึ่ง ดังนั้นพวก 

เราทุกคนก็ไม่สามารถหยุดเรียนรู้ได้เซ่นกัน แต่สำหรับซ่าวสารจัดหางานสัมพันธ์ยังคงจะตั้งใจนำเนื้อหาสาระ 

และมุมมองดีๆ มาแบ่งปีนกันต่อไป เดินไปด้วยกันนะครับ เราพร้อมที'จะอัพเดตซ่าวสาร, บทความ, บทสัมภาษณ์ 

ตลอดจนสิ่งที่มีประโยชน์สูงสุดต่อท่านผู้อ่าน ขอบคุณที่ติดตามเส้นทางของข่าวสารจัดหางานสัมพันธ์
แต่สำหรับปีใหม่หมายถึงการมีโอกาสใหม่ๆ ถึง ๓๖๕ โอกาส สำหรับเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ท่านผู้อ่าน 

ทุกๆท่าน ขอให้ใช้ทุกโอกาสให้ดีที่สุดนะครับ ขอให้พบเจอกับสิ่งดีดี สิ่งร้ายๆ ที่เคยมีมาก็ฃอให้หมดไปกับปีเก่า 

มีความสุขมากๆ สุขภาพแข็งแรงด้วย ทุกคนเลยครับ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ขอให้ทุกคนจงมีแต่ความสุข 
รวยทั้งเงินและทอง สุขภาพแข็งแรง สุขสันต์วันปีใหม่

กองบรรณาธิการ 

ท่ีปรึกษา

นายไพรัซต์ ดีริ'พันธุ
บรรณาธิการ

นายชนะ ศรีมาลา

คณะผู้จัดทำ

นางสาววงศ์เดือน คงจร 

นายวิชาญ อินทะโก 

นางสมดีด สุวรรณยอด 

นายกมล เทพมณี

นายศุภกิจ รวดเร็ว 

นางสาวเยาวดี อุดไธสง 

นางสาวนิธิวดี สายัณห์ 

นาย ธนพนธ์ สิทธิเนตร

นายเอกรีนทร์ ทูลสุวรรณ์

O ข่าวสารจัดหางาน <9

<► สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดชุมพร ๒

o NEW NORMAL ๕

❖ ภาพกิจกรรม ๗

ตำแหน่งงานว่าง (5)(9)

<► ไก่วิงช์แซ่บ ๑๒



ข่าวสุ2 12E E1
จัดหางานจังหวัดชุมพร ผลักดันการจ้างงานคนพิการ 

แนะ ค้นหางาน-ค้นหาคนโด้ที่เว็บโซต์ “โทยมีงานทำ”

สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพรโต้รวบรวมผู้พิการที่ขึ๋นทะเบียนและใช ้

บริการของทางสำนักงานฯโว้บนแพลดฟอร์ม “โทยมีงานทำ” เพื่อนายจ้าง/ลถาน 

ประกอบการท ี่ต ้องการจ ้างคนพ ิการทำงาน ต้นหาผ่านระบบออนโลนัโต ้ตลอด 

๒๔ ช่ัวโมง และสามารถใ,รบริการ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดโต้อีกทางหน่ึง

นายโพรัชต ์ ต ิร ิพ ันธ ุ จ ัดหางานจ ังหว ัดช ุมพร เป ิดเผยว ่า นายส ุชาต ิ ชมกล ิ่น 

ร ัฐมนตร ีว ่าการกระทรวงแรงงาน ม ีนโยบายขจัดความเหล ื่อมล ์า สร้างโอกาสที่เท ่าเทียม โดยการส่งเสริมให้เท^ 

^ พิการมีโอกาสใช้ความสามารถในการหารายโต้และพึ่งพาตนเอง ลดภาระของครอบครัวและส ังคม โดยกำหนดให้ 

นายจ ้าง/สถานประกอบการ ปฏ ิบ ัต ิตามพระราชบ ัญญ ัต ิส ่งเสร ิมและพ ัฒนาค ุณภาพช ้ว ิตคนพ ิการ พ.ศ.๒๔๔๐ 

มาตรา ๓๓ ท ี่กำหนดให ้นายจ้างหรือเจ ้าของสถานประกอบการท ั้งเอกชนและหน่วยงานของรัฐ ที่ม ีล ูกจ้างตั้งแต่ 

๑00  คนขึ้นโปรับผู้พ ิการที่สามารถทำงานใด้เข้าทำงาน ๑ คน ต่อลูกจ้าง ๑๐๐ คน เพ ี่อความสะดวกของนายจ้าง 

แล ะสถานป ระกอบการ ทางสำน ักงานจ ัดหางานช ุมพร จ ้งโด ้รวบรวมผ ู้พ ิการท ี่ข ึ้นท ะเบ ียนและใช ้บ ร ิการ 

จัดหางานกับทางสำนักงานฯ ใว้บนแพสตฟอร์ม “โทยมีงานทำ” เพี่อนายจ้าง สถานประกอบท ี่ต ้องการรับผ ู้พ ิการ 

เข้าทำงาน สามารถค้นหาผ่านระบบออนโลนัโต้ตลอด ๒ ๔ ชั่วโมงโดยโม่เส ืยค่าบริการ

จัดหางานจังหวัดชุมพร ย ังกล ่าวอ ีกว่า แพสตฟอร์ม “โทยมีงานทำ” เป็นแพสตฟอร์มที่พ ัฒนาขึ้น 

โดยกรมการจ ัดหางาน สำหรับคนหางานท ุกกล ุ่ม ท ั้งน ักเร ียน นักสืกษา ผู้ส ูงอายุ ผ ู้พ ิการ และทุก'เคน ขึ้งกำลัง 

มองหางานท ี่เหมาะสมกับตนเอง โดยรวบรวมตำแหน ่งงานจากภาครัฐ ภาคเอกชน และตำแหน่งงานจากบริษ ัท 

จัดหางานชั้นนำโว้หลายตำแหน่ง เพ ี่อคนหางานสามารถค้นหาข้อม ูลตำแหน่งงานท ี่เหมาะสมกับต ัวเองมากที่ส ุด 

ด ้วยการ Matching ตำแหน ่งงานตามความร ู้ ความสามารถ และท ักษะท ี่ม ีอย ู่ รวมท ั้งม ีการให ้บ ร ิการสำหร ับ  

นายจ ้าง/สถานประกอบการ ท ี่ต ้องการประกาศร ับสม ัครงานในตำแหน ่งท ี่ต ้องการ รวมถ ึงตำแหน ่งงานสำหรับ 

ผ ู้พ ิการด ้วย โดยผู้พ ิการท ี่ต ้องการมีงานทำ และนายจ ้างสถานประกอบการท ี่ต ้องการประกาศร ับสม ัครงาน 

ผ ู้พ ิการ สามารถใช ้บร ิการผ ่านระบบออนโลน ์ บนแพสตฟอร์ม “โทยมีงานทำ” ข ึ้งให ้บริการท ั้ง Web Application 

ที่เว็บโซต์ โทยมีงานทำ.doe.go.th และ Mobile Application

ท ั้งน ี้ ห ากต ้องการสอบถามข ้อม ูล เพ ิ่ม เต ิมสามารถต ิดต ่อโค ้ท ี่ สำน ักงานจ ัดหางานจ ังหว ัด  

ท ุกจังหวัด สำน ักงานจ ัดหางานกร ุงเทพมหานครพ ื่นท ี่ ๑ -  ๑๐ หร ือสายด ่วนกระทรวงแรงงาน ๑๔๐๖ กด ๒ 

กรมการจ ัดหางาน



-  io  -

สถานการถfaถา*!แรงงานจังหว*!ชุมพร 
ประจัาเตือนร้นวาคม 2565

ความตอ้งการแรงงาน
ฅวามต้องการแรงงานผ่านบริการจัดหางานโตยรัฐมีตำแหน่งงาน รองรับ ณ เดือนธันวาคม 2565 

จำนวน 404 อัตรา เดือนพฤศจิกายน 2565 จำนวน 348 อัตรา เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน คิดเป็นร้อยละ 

13.87 อุตสาหกรรมทื่ต้องการแรงงานมากที่สุด ดือ การผลิต การขายส่งและการขายปลีก การซ่อม 

ยานยบตํและจักรยานยนต์ ผลการบร ิการจ ัดหางานในประเทศโดยร ัฐ

ผลการบริการจัดหางานในประเทศของสำนักงานจัดหางานจังหวัดขุมพร เป็นข้อมูลจากระบบ 
Online มาทำการคิกษาวิเคราะห์ตลาดแรงงานของจังหวัดซุ่มพรสรุปได้ดังนี้

1. ความต้องการแรงงาน
เดือนธันวาคม 2565 นายจ้างแจ้งความต้องการแรงงาน จำนวน 39 ตำแหน่ง 404 อัตรา 

มีผู้มาสมัครงานมาไข้บริการทั้งหมด จำนวน 62 คน เป็นผู้ลงทะเบียนสมัครใหม่ จำนวน 35 คน และ 

ได้รับการบรรจุงาน จำนวน 53 คน
แผนฏนิแสดงผลการให้บริการจัดหางาบ

» -แ.พ  U l i  •ท*-}-.t ftiff»v ร- J ร*.?*V i ■ ■nil’f t : v> -.5 »_

ตำแหน่งงานท่ีนายจ้าง/สถานประกอบการ ต้องการ 5 อันดับแรก จำแนกเป็นอาชีพ
ลำดับที่ ประเภทอาชีพ จำนวน

(อัตรา)

ร้อยละ

1 อาชีพงานพื้นฐาน (แรงงานทั่วไป) 360 89.00
2 เสมียน เจ้าหน้าที่ 12 2.97
3 ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 5 0.24

4 ผู้ปฎิบัตงานในโรงงาน ผู้ฅวบคุมเฅรองจักรและผู้ปฏิบัติงานต้าน 
การประกอบการที่น ๆ

5 2.24

5 ผู้บัญญ้ตกฎหมาย ข้าราฃการระดับอาวุโส ผู้จัดการ 4 0.99
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7. งานควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว
แรงงานต่างด้าวในจังหวัดชุมพร ณ เดือนธันวาคม 2565 มีจำนวนทั้งสิ้น 52,312 คน 

นายจ้าง 17,999 ราย
แรงงานต่างด้าวที่ได้รับการผ่อนผัน จำแนกตามกลุ่มและสัญชาติ แยกตามมติหสัก จำนวน 

51,889 คน นายจ้างรวม 17,859 ราย แยกเป็น (1) แรงงานต่างด้าวนำเช้า MOU จำนวน 713 

คบ (เมียนมา 367 คบ ลาว 312 คน กัมพูซา 34 คน) นายจ้าง 32 ราย (2) แรงงาบต่างด้าว MOU 
เดิมที่อยู่ในประเทศแล้ว จำนวน 1,866 คบ (เมียนมา 1,348 คน ลาว 373 คน กัมพูซา 145 คน) 

นายจ้าง 672 ราย (3) แรงงานต่างด้าว มติ 29 ธ.ค. 63 จำนวน 7,687 คน (เมียนมา 7,273 คบ ลาว 

345 คน กัมพูซา 69 คน) นายจ้าง 3,830 ราย (4) แรงงาบต่างด้าว มติ 13 ก.ค. 64 จำนวน 25,830 

คน (เมียนมา 24,075 คน ลาว 1,485 คน กัมพูซา 270 คน) นายจ้าง 7,998 ราย (5) แรงงานต่างด้าว 
มติ 28 ก.ย. 64 จำนวน 4,572 คน (เมียนมา 4,322 คน ลาว 168 คน กัมพูซา 82 คน) นายจ้าง 1,923 

ราย (6) แรงงานต่างด้าว มติ 5 ก.ค. 65จำบวน 11,221 คน (เมียนมา 10,285 คน ลาว 715 คน 

กัมพูขา 221 คน) นายจ้าง 3,402 ราย

คนต่างด้าวถูกกฎหมาย จำนวน 423 คบ นายจ้าง 140 ราย แยกเป็น (1) คนต่างด้าว 
ช่ัวคราว (มาตรา 59) จำนวน 269 คน นายจ้าง 83 ราย (2) คนต่างด้าว BO! (มาตรา 62) จำนวน 43 คบ 

นายจ้าง 3 ราย (3) บุคคลท่ีไม่มีลถานะทางทะเบียน (ชนกลุ่มน้อย มาตรา 63/1(2)) จำนวน 111 คน 

นายจ้าง 54 ราย

8. ผลการจัดเก็บค่าธรรมเนียมคนต่างด้าว
เดือนธันวาคม 2565 เก็บค่าธรรมเนียมใบอบุญาตการทำงาบซองคบต่างด้าว 746,640.- บาท 

(เจ็ตแสนสี่หมื่นหกพ้นหกร้อยสี่สิบบาทบาทถ้วน)
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ยุค Disruption คืออะไร ต ้อง 
ทาอย่ๆงใร?Kอยู่รอดและรุ่ง?น 
ยุคน

ตอนท่ี ๓
ฉบับน ี้เราก ็มาต ่อก ันโนตอนท ี่ ๓ ที่งเป ็นตอนสุดท ้าย ของยุค Disruption นอกจากการเปล ี่ยนโครงสร้าง 

ธ ุรก ิจ  ก ารเร ีย น ร ู้แล ะป ร ับต ัวให ้เท ่าท ันก ับ โลกรวมถ ึงการค ิด เช ้งกลย ุท ธ ์ส ร ้างน ร ัตก รรม ให ม ่เป ็นห น ื่ง ใน  

กระบวนท่าที่สำคัญในยุคที่ต ้องเอาตัวรอด โปต่อกันเลยครับ

ลองผิด-ลองถูก Reinvent ธุรกิจใหม่ทันใจลูกค้า
“ผมอยากให้อ่าน Quote นี้ของคุณจิก ประภาฬ “ความสำเร็จมาจากการตัดสินใจที่ถูก การตัดสินใจ

ท ี่ถ ูกมาจากประสบการณ ์” แ ล ้วป ระส บ ก ารณ ์ม าจ าก อ ะใร?  ป ระส บ ก ารณ ์ม าจ าก ก ารต ัด ส ิน ใจท ี่ผ ิด

ถ ้าเราโม ่ผ ิดเราก ็ใม ่ม ีประสบการณ ์ ตังนั้น การกล้าทำอะโรที่ผ ิด ต ้องออกจาก Comfort Zone เราถึงจะกล้าทำผิด 

ป ัญหาของโลกยุคปัจจุบ ัน คือ ประสบการณ ์แบบเด ิมใช้กับโลกยุคนี้โม่โต้ น ี้ค ือป ัญหา แล้วทำอย่างโรเพี่อให้ทัน 

ก ับประสบการณ ์ใหม่ของลูกค้า น ั้นก ็ค ือการกล้าลองผิดลองถูก”

หลุมพรางสกัดการเปล่ียนแปลง
จุดสำคัญที่ทำให้ธ ุรก ิจส ่วนใหญ่ ต ิดก ับตักโม่สามารถเปลี่ยนแปลง 

ตัวเองโต้ คือ องค ์ความร ู้เด ิมท ี่เคยประสบความสำเร ีจทำให ้โม ่สามารถ ^  j p f  ^

ก้าวข ้ามผ ่านโต ้ ค ุณ ธนาพ ูดถ ึงความร ู้ว ่า  “ ความร ู้ท ี่เร ียกว ่าป ระสบการณ ์ 

เป ็นเร ื่องท ี่บลอกความกล ้า ยกต ัวอย ่างค ่ายหน ัง Marvel ลองเอาผ ู้กำก ับ

ท ี่โม ่เคยกำก ับห น ังซ ุป เปอ ร ์เโร ่ม ากำก ับ  ท ำให ้ฉ ีกแนวหน ังช ุป เปอร ์f โร ่รายโต ้ถล ่มท ลาย  หร ือ  รผ<๔๘ 

คนทำโม่เคยทำวงเกิร ์ลกรุ๊ปโปเสนอโอเด ียกับค ่ายเพลงยักษ ์ใหญ ่ถ ูกปฏิเสธหมดบอกว่าเจ ๊งแน่นอน แต่ยังทำต่อ 

เพราะโม ่ร ู้ว ่าทำวงกล ุ่มใหญ ่อย ่างน ี้จะเจ ๊ง ส ิงน ี้สะท ้อนให ้เฟ ้นอะโร ลองเอาคนท ี่โม ่ม ีประสบการณ ์ตรงมาทำ 

แล้วจะโต้รับผลลัพธ์ที่ฉ ีกโปอีกระดับหนี้งจึงจะทำให้ก้าวข้ามผ่านประสบการณ์แบบเดิม*} โต ้”

ความรู้ = รู้'ว่าตัวเองโม่รู้
หัวใจหลักของการเปลี่ยนแปลง คือ การยอมรับว ่าต ัวเองโม ่ร ู้ เม ื่อร ู้ว ่าโม ่ร ู้ ท ุกอย ่างจะเริ่มเปล ี่ยนแปลง 

ค ุณธนาเล ่าถ ึงความโม ่ร ู้ว ่า “ เราก ็จะกลายเป ็นโกด ักหร ือโนเก ียเพราะด ิดว ่าต ัวเองร ู้ว ิธ ีการสม ัยใหม ่ความโม ่ร ู้ 

เป ็นเรื่องดี ความรู้เป ็นเร ื่องย ุ่ง ต ้องรู้ว ่าต ัวเองโม ่ร ู้ น ี่ค ือส ิงท ี่สำค ัญท ี่ส ุดเพราะตอนว่าน ี้เราโม ่ร ู้จ ักล ูกค ้า เราโม่รู้ 

เยอะมาก เน ื่องจากการเปล ี่ยนพฤต ิกรรมอย ่างหน ักหน ่วงของล ูกค ้าย ุคน ี้ อย ่างธ ุรก ิจโรงแรมขายประสบการณ ์ 

ขาย Moment คนจะจำประสบการณ ์เป ็น Moment โม่โต ้จำอย่างต่อเนื่องคนจำประสบการณ ์อยู่ ๒ อย่าง



คือ Peak กับ Ending อย ่าง Disneyland ถ ้าท ำการสำรวจประสบการณ ์แต ่ล ะช ่วงโม ่ได ้ด ีท ั้งหมด  

จองยาก ราคาแพ ง ค ิว เยอะ แต ่ทำไมคนย ังชอบโป Disneyland เพ ราะเค ้าม ี Peak คือ ถ ่าย ร ูป ค ู่ต ุ๊ก ต า  

และ Ending ดูพลุจบกลับบ้านอย่างมีความสุข ฉะนั้นจะออกแบบ Moment 

อย่างไรให้คนจดจำโรงแรมของเรานี่ค ือ ความท้าทาย”

Empathy กุญแจเ?เดใจ Gen Now 
Empathy ค ำ ส ำ ค ัญ ท ี่จ ะ เอ าช น ะ ใจ ล ูก ค ้า  ค ุณ ธ น า พ ูด ถ ึง  

ค วามห มายข อง Empathy ไว ้อ ย ่างน ่าสน ใจ  “ Empathy แปลว ่าอ ะไร 

การเข ้าไปนั่งใน'ใจคนทำไมถึงสำค ัญ เพราะว ่าโลกม ันเปล ี่ยน การท ี่เรา 

จะสร้าง Differentiation ให้ก ับธุรถ ึจไค้ ต้องมี Empathy ร ู้ว ่าล ูกค ้าต ้องการอะไร Empathy ทำให้เถึด Innovation 

ว ิธ ีค ิดแบบ Empathy เร ิ่มจาก Pain จะทำให้คิดแก้ Pain ไค ้มากมาย ตัวอย่างท ี่พ ีษณ ุโลกมีหมอเป ิดคลิน ิกตรวจ 

มะเร ็งปากมดล ูกพ ่ร ิ ไม ่ม ีคนมาตรวจ หมอใช้หลัก Empathy ท ี่ไม ่มาตรวจเพราะอาย เลยเอาหน้ากากมาให้ใส่ 

หมอก้ใส ่ด ้วย ปรากฏว ่าคนไข ้มาตรวจเพ ียบเลย น ี่ค ือว ิธ ีค ิดท ี่มองจากสายตาของล ูกค ้า” ค ุณ ธนาย ังบอกว ่า 

ต้องนำ Data มาใช้คู่กับ Empathy จึงจะไค้ข้อมูลที่ดีที่สุด ยกตัวอย่าง €๙-๑๑ ท ี่ญ ี่ป ุนจะขายลุงน ่องควรเอาอะไร 

มาวางขายคู่ จาก Gut feeling ต้องเอาของที่ผ ู้หญ ิงชอบมาขายคู่ แต่พอดู Data ช ่วงเช ้าถึงเย ็นผู้หญ ิงขึ้อเยอะ 

แต ่พอ ๖ โมงเย ็นถ ึง ๓ ท ุ่มผ ู้ช ายว ัยกลางคนข ึ้อ เยอะเพ ราะเม ียส ั่ง  ด ังน ั้น  ๖ โมงเย ็นถ ึง ๓ ทุ่ม €๙-๑๑ 

จ ะ ต ั้ง ด ู้ข า ย เบ ีย ร ์ค ู่ก ับ ล ุง น ่อ ง  ป รา ก ฏ ย อ ด ข าย เพ ิ่ม ข ึ้น  อ ัน น ี้เป ็น ก า ร เอ า  Data ใช ้ค ู่ก ับ  Empathy 

สร้างประสบการณ ์ใหม่เพ ิ่มยอดขาย”

Hippo อุปลรรคการเปล่ียนแปลง
เม ื่อต ้องเปล ี่ยน และนั้งในใจของลูกค้าให้ไค้ แต ่ย ังม ีอ ุปสรรคท ี่ขวางอย ู่ 

น ั้นค ือ  HiPPO แล ้ว HiPPO ค ืออะไร ? ค ุณ ธ น าแ น ะน ำว ิธ ีจ ัด ก า รก ับ  HiPPO 

ว ่า “HiPPO (Highest Paid Person’s Opinion) ค ือคนท ี่ใช ้อำนาจส ูงส ุด  ผ ู้บ ร ิห าร 

เจ ้าของก ิจการ เถ้าแก่ พ ่อแม่ ทางแก้ ค ือพา HiPPO ออกไปเด ินไปพบลูกค ้า 

ไปพบกับคนท ี่ไม ่ร ู้จ ักอาร์โนลด ์ ชวาร ์เชเน ็กเกอร์ ไม ่ร ู้จ ักเน ินหลง ทำให้รู้ว ่าไม่ร ู้ เม ื่อไม ่ร ู้มาก',] จะทลายความ 

เขึ้อมื่นในตัวและจะทำให้ HiPPO ตัวเล็กลงไค้”

ท้ายอุดใครควรเปล่ียนแปลงโนยุค Disruption
เม ื่อต ้องเปล ี่ยนคำถามค ือ  ใค รค วรเร ิ่ม ก ่อน  ค ุณ ธนาแชร ์ว ่า “ เวลาผมโปบรรยาย คนร ุ่น เล ็กบอก 

อยากให ้พ ่อมาฟ ัง ร ุ่นใหญ ่อยากให ้ล ูกมาฟ ัง สร ุปแล ้วใครควรเปล ี่ยน? เราควรเปล ี่ยนต ัวเองก ่อน ไม่ต้องไป 

เปลี่ยนใคร เราเริ่มเด ินไปเจอลูกค้าก ่อนไค้ไหม ฟ ังล ูกค ้ามากข ึ้นแต ่ส ่วนใหญ ่จะ Jump ก ันไปก่อนเลยว่าท ุกคน 

ต ้องเปลี่ยน องค ์กรต ้องเปล ี่ยน เจ ้านายต ้องเปล ี่ยน พน ักงานต ้องเปล ี่ยน เราเร ิ่มจากการเป ็น  HiPPO ตัวเล ็ก 

เป ล ี่ย น ท ัศ น ค ค ิต ัว เอ ง  (Change of Attitude) อ ่อ น น ้อ ม ถ ่อ ม ต น ให ้ม าก  (Humble) แ ล ้วจ ะเก ิด  Empathy 

ค ือ เข ้าอ ก เข ้า ใจค น อ ื่น  น ั้งอย ู่ใน ใจคนให ้ไค ้ ร ู้ว ่า ต ัว เอ ง ไม ่ร ู้ น ี่เป ็น เค ล ็ด ล ับ ท ี่ท ำ ให ้เก ิด ก า ร เป ล ี่ย น  

สร้างนวัตกรรมไค้ หลังจากนั้นทุกอย่างมันจะขับเคลื่อนไปไค้เอง”

ที่มา : ยุค Disruption คืออะไร ต้องทำอย่างไรให้อยู่รอดและรุ่งในยุคนี้
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ร          ๚

ภาพกิจกรรมประจำเด ือนธันวาคม ๒ ๕0๕
i  .................I

นายโพรัซต์ คิริพ ันธุ จ ัดหางานจังหวัดชุมพร 

พร้อมเจ้าหน้าท ี่ร ่วมงานและจัดน ิทรรศการในงานเท ิดพระเก ียรต ิฯ 

และงานกาชาดจังหวัดชุมพร ประจำป ี ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๕'
V_________________ ________ ____________________________

'พ ั

นายโพ'รัชติ’ ค ิร ิพ ันธุ จัดหางานจังหวัดชุมพร 

มอบหมายให้งานจัดหางานลงพื้นที่ 

เย ียมเย ียนพร้อมตรวจสอบสิทธคนพิการตาม ม.๓๕
V_____________________________________ J
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นายโพรัชต์ ส ืรีพ ันธุ จ ัดหางานจังหวัดชุมพร 

มอบหมายให้งานต่างด้าวตรวจสอบการทำงานของ 

ต่างด้าวในทุก®เด้านอย่างต่อเนื่อง

นายโพรัชต์ ค ัรพันธุ จ ัดหางานจังหวัดชุมพร 

มอบหมายให้งานแนะแนวอา!}พจัดประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนและครูแนะแนว 

ตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาf พแก่นักเรียนทึ่โม่โด้เรียนต่อ หลังจบการสืกษาภาคบังคับ 

เมื่อวันที่ ๘ ธ.ค. ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมเกาะเสม็ด ศาลากลางจังหวัดชุมพร



- ๙ -

นายโพรัชค์ คีริพ ันธุ จ ัดหางานจังหวัดชุมพร 

มอบหมายงานจัดหางานดำเฉนการเยี่ยมนายจ้าง 

ตามโครงการส่งการมีงานทำผู้ส ูงอายุและหาตำแหน่งงาน

V_________________ ________________ /

นายโพรัซต์ คีริพ ันธุ จัดหางานจังหวัดชุมพร มอบหมายงานต่างด ้าวดำเนินการ 

โครงการเสริมลร้างการรับรู้ให ้ก ับนายจ้าง/เจ ้าของสถานประกอบการแรงงานต่างด ้าวและ 

องค์กรภาคีเครือข ่าย ระหว่างวันท ี่ ๒ ๐ -๒ ๑  ธค. ๒๕๖๕'ณ อ.หลังสวน และ อ.เมืองชุมพร
V________________________________________________  )



- ๑ ๐ -

นายโพรัซต์ ส ิริพ ันธุ จ ัดหางานจังหวัดชุมพร 

มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ ร่วมฟ ิธ ีเจริญพระพ ุทธมนต์ถวายพระพรช ัยมงคล 

สมเด็จพระเจ้าล ูกเธอ เจ้าพัาพัซรกิติยาภา นเรนทีราเทพยวดี กรมหลวงราชลาริณ ีส ิร ิพ ัชร มหาวัชรราชธิดา 

ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแฃงแรงโดยเร้ววัน 

พร้อมร่วมก ันทำบ ุญต ักบาตรพระสงฆ ์ และปล่อยปลาถวายเป็นพระราชกุศล

( ก น ^ 1' 2

\

ลงัคมปลอดภยั แรงงานอุน่ใจ
1 J  0 ^ 1 1 1 โมย่ ุง่เก ีย่วยาเสพตดิ

i
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บริษ้ท โชคอนันต์ออโต้เซลส์ จำกัด
รับสมัคร ท่ีปรึกษาการขาย จำนวน ๕ อัตรา
อายุ ๒๕ ปี ขึ้นโป เพศ ซาย/หญิง

วุฒิ ปวล.-ป.ตร ี สวัสต ิการ ประก ันสังคม -  ยูนิ'ฟอร์ม

อัตราค่าจ้าง เดือนละ ๙,๙๖๐ บาท

ติดต่อสอบถาม ติดต่อคุณกิติยาวรรณ อุทยารัตน์

โทร. o๔๙ ๔ CT)/(5)G)

บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมขาติ จำกัด
รับสมัคร
ข่างซ่อมบำรุง ๕ อัตรา
ผู้ข่วยผู้1จัดการเครื่องกล ๑ อัตรา

วิศวกรเครื่องกล ๒ อัตรา

ติดต่อสอบถามฝายบคคส

__ โทร ๐6๙6๙-๙๒๙๔๐๐ตอ ๑๐๔

โครงการละ nutณดิรน!ฮาส์ 
รบสมัครงาน
ช่างเช่ืยม ๕ อัตรา

ช่างไฟฟ้า ๑ อัตรา

ติดต่อสอบถาม เพ่ิมเติม ฝายบคคส 
โทร .0๙0-๔๙๕ฅฝ๔๓

รับสมัครงาน
• พนักงานขาย (บี๊กวันซุปเปอร์สโตร์)

• พนักงานแคชเชียร์ (บี๊กวันซุปเปอร์สโตร์)

• พนักงานเช็คเกอร์ (คลังสินค้า)

๑

๑

อัตรา

อัตรา

อัตรา

ต ิดต ่อสอบถามรายละเอ ียดได ้ท ี่ หลักฐานการสมัคร

บร ิษ ัท  ช ุม พ รโอ เช ี่ยนก ร ุ๊ป  จำกัด สำเนามัตรประจำตัวประชาชน ๑ ชุด

โท รศ ัพ ท ์ ๐๗๗-๕ ๐๔ ร)๕ ๐ ต ่อ 169
สำเนาทะเบียนบ้าน 
รูป 1 น้ิว

๑ ชุด 
๑ รูป

ต ิดต ่อฝ ่ายทร ัพยากรบ ุคคล ๅฒิการสืกษา ๑ ชุด

★  ดำนทน่งงาพดมฟ้การ ★

ดำแหไพ่งาน รำนาน เพ ค อายุ ว ฺ(รการ?กษา เงินเรอน เงิอนไช รว ิร?ก า ร รถานประกอบการ

พนักงานศัค่นยก 
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- ๑๒-

ไก,วงิฟ แฟ บ  ฬๆลนเองง่ๆ ยๆ 
ได#นๆน นํๆ ง่ๆ ยกว่ๆ ฑคีดิ

ไก่วิงซ่แซบ่ ทำกินเองง่ายๆ ได้ที่บ้าน อยากกินกี่กิโลก็จัดไปเลย 5555 เมนู 

ไก่วิงซ์แซ่บ ไก่ทอด KFC เมนูโปรด ขวัญใจหลายๆ คน ทำขายเป็นอาชีพได้ดีทีเดียว 

เมนูอาชีพฉบับนี้จัดให้ผู้อ่าน ทำง่ายมากๆ ครับ ถ้าพร้อมแล้วมาดูกันเลยดีกว่า

วัตถุดิบ
- ปีกบนไก่ 500 กรัม
- นํ้าตาลทราย 1 ซ้อนขา

- เกลือ 1/2 ซ้อนขา

- กระเทียมป่น 1 ซ้อนซา
- พริกไทย 1 ซ้อนซา

- แป้ง'ทอดกรอบ 150 กรัม

- แป้งสาลีเอนกประสงค์ 150 กรัม

- นมสด 200 มิลลิลิตร
- ไข่ไก่ 1 ฟอง

- ผงลาบสำเร็จรูป 1 ห่อ

วิธีทำ ไก่วิงซ่แซ่บ
-เตรียมขามผสมใส่ ไก่ นํ้าตาลทราย เกลือ พริกไทยป่น กระเทียมป่น ลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากันและละลายดี 
-ใซ้ล้อมจ้ิมไกให้ทั่วเพื่อให้หมักเข้าเนื้อได้ดีขึ้นนำไปแข่ตู้เย็น 30 นาที 
-นำแป้งสาลีเอนกประสงค์และแป้งทอดกรอบมาร่อนรวมกันพักไว้ 

-นำนมสดและไข่มาตีรวมกัน

- นำไก่มาชุบแป้ง 1 ครั้งสะบัดแป้งออกแล้วชุบไข่ให้ทั่วตามด้วยชุบแป้งอีกครั้ง

- ตั้งกระทะใส่นํ้ามันลงไปรอจนนํ้ามันร้อนได้ที่นำไก่ลงไปทอดจนสุกและสีสวยดี
- นำขึ้นมาซุบกับผงลาบให้ทั่วเท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้ว (ผงลาบแป้งเอาไปตำนิดนีงด้วยนะ 

ครับอยากให้มันละเอียดๆ)

ท่ีมา ะ แจกสูตรเด็ด เด็นข้อไก่ทอด เมนทำง่าย กรอบอร่อย เค้ียวเพลินท้ังครอบครัว!


