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สวัสดีคร๊าบ ...บ พบกับวารสารจัดหางานจังหวัดมหาสารคามและตาแหน่งงานว่าง
ประจาเดือน กรกฎาคม 2562 ยังคงมีสาระและตาแหน่งงานว่างมาให้ทุกท่านได้อ่านกัน
เช่นเลย ใครที่ต้องการหางานเรามีตาแหน่งงานว่างให้ดูและหากสนใจก็สามารถไปสมัครงาน
กับนายจ้างที่แจ้งตาแหน่งงานไว้หรือจะเข้ามากรอกใบสมัครไว้ ณ สานักงานจัดหางานฯ ได้
ยินดีให้บริการทุกท่านคร๊าบ ..^^
สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดมหำสำรคำม

ทางการไทย ถกหารื อทางการกัมพูชา ลาวและเมียนมา กาหนดแนวทางดาเนินการ
หลังใบอนุญาตทางานของแรงงานต่างด้ าว 3 สัญชาติจะหมดอายุ
กระทรวงแรงงานของไทย นาโดยอธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมประชุมระดับวิชาการกับกระทรวงแรงงานของ 3
ประเทศเพื่อนบ้าน กัมพูชา ลาว และเมียนมา เพื่อหารือกาหนดแนวทางการดาเนินการกับแรงงาน 3 สัญชาติที่ทางานในไทย
หลังใบอนุญาตทางานจะหมดอายุวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ในกลุ่มประมงทะเลและแปรรูปสัตว์นา และกลุ่มซึ่งใบอนุญาต
ทางานจะหมดอายุ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ก่อนนาเสนอคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว
และคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป
นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า จากปัญหาการขาดแคลนแรงงานของไทย เพื่อ
แก้ปัญหาดังกล่าว รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยจึงได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานระหว่าง
รัฐบาลของประเทศเพื่อนบ้าน 3 ประเทศ กัมพูชา ลาวและเมียนมา ในการจัดส่งแรงงานต่างด้าวเข้ามาทางานในประเทศไทย
ตามระบบ MOU โดยขณะนีมีแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทางานอยูใ่ นประเทศไทยจานวนทังสิน 3,240,988 คน
แบ่งเป็น 1. แรงงานประเภทฝีมือ 161,642 คน (ทั่วไป : นักลงทุน ช่างฝีมือ ผู้ชานาญการ 115,479 คน และ BOI
46,163 คน) 2. ตลอดชีพ 241 คน 3. ชนกลุ่มน้อย (จีนฮ่อ ฯลฯ) 62,015 คน 4. แรงงานประเภททั่วไป ได้แก่ 1) กลุ่ม
ได้รับอนุญาตทางาน (มีหนังสือเดินทาง) 1,784,640 คน (กลุ่มพิสูจน์สัญชาติ 858,827 คน กลุ่ม MOU 925,813 คน) 2)
ได้รับการผ่อนผันให้ทางานถึง 31 มีนาคม 2563 หรือ 1 พฤศจิกายน 2562 ตามมติ ครม. 16 ม.ค.2561 และ 27 มี.ค.2561
จานวน 1,187,803 คน 3) ได้รับการผ่อนผันให้ทางานถึง 30 กันยายน 2562 ตาม พรก.การประมง ม.83 จานวน 6,082 คน
4) ได้รับการผ่อนผันให้ทางานในกิจการประมงทะเล 1 ปี ตามมติ ครม.6 พ.ย.2561 และ 29 ม.ค.2562 จานวน 5,958 คน
5) เข้ามาทางานในลักษณะไป-กลับ หรือตามฤดูกาล 32,607 คน
จากการที่ใบอนุญาตการทางานของแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ จะหมดอายุในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 และ
31 มีนาคม 2563 ทางการไทยจึงได้จัดการประชุมระดับวิชาการกับ 3 ประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ กัมพูชา ลาวและเมียนมมา
โดยได้หารือในประเด็นต่างๆ คือ 1. วิธีดาเนินการต่อไปกับแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ที่ทางานในประเทศไทย ซึ่งใบอนุญาต
ทางานจะสินสุดในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 (ประมงทะเลและแปรรูปสัตว์นา)และวันที่ 31 มีนาคม 2563 2. การจ้างงาน
ระยะสัน 3. แนวทางดาเนินการกับแรงงาน 3 สัญชาติในการเข้ามาทางานในประเทศไทย ทังนี จะได้นาผลการประชุมกับทัง
3 ประเทศในครังนีเสนอต่อคณะอนุกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว และ
คณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาตามลาดับต่อไป
นางเพชรรัตน์ฯ กล่าว
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สำรวจ 8 อำชีพมำแรง อนำคตไม่ตอ้ งกลัวตกงำน
World Economic Forum เผย 8 อาชีพมาแรง ที่ทั่วโลกต้องการอย่างมากในอนาคต หมดห่วงถูกเทคโนโลยีแย่งงาน
ทุกวันนีตลาดแรงงานเปลี่ยนแปลงรวดเร็วจนน่าตกใจ อาชีพบางอย่างที่หลายคนคิดว่ามั่นคง ตอนนีอาจจะไม่ใช่แบบนัน โดย World Economic
Forum ระบุว่าภายในปี 2020 จะมีคนตกงานมากกว่า 5-7 ล้านคน จากความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี
ทว่า...ในอีกด้านก็จะมีบางอาชีพเป็นที่ต้องการของตลาดมากขึน อย่างรายงานเรื่อง "The Future of Jobs" ที่สารวจผู้บริหารกว่า 350 บริษัท
ของ 15 ประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลก ระบุว่า 8 อาชีพสุดมั่นคง เป็นที่ต้องการสูงของตลาดแรงงานทั่วโลก มีดังนี้
นักวิเคราะห์ข้อมูล
นักวิเคราะห์ข้อมูลจะเป็นอาชีพที่สาคัญมากกับทุกอุตสาหกรรมในอนาคต เมื่อโลกต้องเชื่อมต่อกันด้วยข้อมูลจานวนมหาศาล หลายบริษัทจึงจาเป็นต้องมี
คนที่เข้ามาจัดการข้อมูลเหล่านีให้เป็นระบบ เพื่อนาไปต่อยอดใช้ประโยชน์ต่าง ๆ ได้
นักคอมพิวเตอร์-นักคณิตศาสตร์
อาชีพที่ต้องใช้ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และคณิตศาสตร์จะยังคงเติบโตได้ดีต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น โปรแกรมเมอร์ นักพัฒนาซอฟต์แวร์ และนั กวิเคราะห์ความ
ปลอดภัยของข้อมูล
สถาปนิก-วิศวกร
คาดการณ์ว่าในปี 2020 แรงงานในกลุ่มนีจะยังคงเป็นอาชีพที่มั่นคงและเกิดการจ้างงานเพิ่มขึนกว่า 2 ล้านตาแหน่งทั่วโลก ยิ่งถ้าเป็น กลุ่มวิศวกรเพพาะทาง
อย่างเช่น เคมีชีวภาพ, นาโนเทคโนโลยี, หุน่ ยนต์ และวิศวกรรมวัสดุ จะเป็นกลุ่มที่ในวงการอุตสาหกรรมต้องการตัวเป็นอย่างมาก
พนักงานขายที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ม้เทคโนโลยีจะเข้ามาแทนที่หลาย ๆ เรื่อง แต่ทุกธุรกิจก็ยังต้องการพนักงานขายเพพาะด้านที่เข้าใจเรื่องนัน ๆ อย่างลึกซึง ยิ่งปัจจุ บันที่สื่อดิจิทัลเข้ามามี
บทบาทมากขึน การสื่อสารทาความเข้าใจเรื่องยาก ๆ ให้กลายเป็นเรื่องง่ายสาหรับลูกค้า ย่อมเป็นสิ่งที่จาเป็นสุด ๆ
ผู้จัดการระดับสูง
ธุรกิจคงต้องหยุดชะงัก เดินหน้าต่อไม่ได้แน่ ๆ หากขาดผู้จัดการที่มีประสบการณ์ในการวางแผน วิเคราะห์เทรนด์ในอนาคตอย่างแม่นยา โดยเพพาะธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับสื่อ และธุรกิจบันเทิง
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
เราอาจจะใช้หุ่นยนต์ทางานแทนฝ่ายผลิตในโรงงานได้ แต่งานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ คงอีกนานที่โปรแกรมคอมพิวเตอร์จะสามารถทดแทนคน
ได้จริง ๆ โดยอุตสาหกรรมที่ต้องพึ่งนักออกแบบผลิตภัณฑ์ ก็ยังมีอยู่มากมาย เช่น รถยนต์ อุปกรณ์เครื่องใช้ สินค้าในโรงงาน รวมถึงแก็ ดเจ็ตต่าง ๆ
นักพัฒนาองค์กร
แน่นอนว่าการเข้ามาของเทคโนโลยีจะทาให้หลายอาชีพหายไป และมีอาชีพใหม่ ๆ มาทดแทน หลาย ๆ องค์กรจึงต้องมีนักพัฒนาองค์กร หรือฝ่ายบุค คลที่
มีทักษะในการคัดกรองและอบรมพนักงานใหม่ ๆ ที่กาลังจะเข้ามาให้เหมาะสมกับองค์กร ทังนี มีรายงานว่ากว่า 65% ของบริษัททั่วโลก กาลั งลงทุนในเรื่อง
พัฒนาคน เพิ่มทักษะใหม่ ๆ กันอย่างเข้มข้น
นักกฎหมาย
การที่บริษัทนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาใช้ สิ่งสาคัญที่ต้องคานึงคือ เทคโนโลยีนันผิดกฎหมายหรือเปล่า หรือขัดกับหลักเกณฑ์กากับดูแลด้านไหนหรือไม่
แน่นอนว่านักกฎหมายจะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาเรื่องเหล่านีได้ ยกตัวอย่างเช่น หากมีบริษัทพัฒนารถยนต์ไร้คนขับ บริษัทนันก็จาเป็นต้องมี ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย
ทาหน้าที่ประสานกับหน่วยงานของรัฐได้เพื่อไม่ให้ขัดต่อกฎเกณฑ์ต่าง ๆ
ทั้งหมดนี้ก็คืออาชีพที่คาดว่าจะเป็นที่ต้องการอย่างมากในปี 2020 ซึ่งว่ากันว่าจะเป็นปีแห่งการปฏิวัติ

อ้างอิง : https://money.kapook.com/
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เตือน ! แจ้งเตือนคนไทยไปทางานสาธารณรัฐเกาหลีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
นำยทรงศิลป์ ประสีระเก นักวิชำกำรแรงงำนชำนำญกำร รักษำรำชกำรแทนจัดหำงำนจังหวัดมหำสำรคำม
เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีคนไทยลักลอบไปทางานอย่างผิดกฎหมายจานวนมาก เนื่องจากสาธารณรัฐเกาหลีอนุญาตให้นักท่องเที่ยวไทย
เดินทางไปท่องเที่ยวได้โดยไม่ต้องใช้วีซ่าเป็นระยะเวลา 3 เดือน ทาให้มีคนไทยจานวนไม่น้อยแอบลักลอบเข้าไปทางานในสาธารณรัฐ
เกาหลีอย่างผิดกฎหมาย จนทาให้ทางการสาธารณรัฐเกาหลีเริ่มดาเนินการตรวจสอบเข้มงวดเพื่อกวดล้างผู้กระทาความผิดอย่าง
จริงจัง และทางด้านด่านตรวจคนหางานสุวรรณภูมิ และด่านตรวจคนหางานดอนเมือง ได้มีการประสานงานกับสานักงานตรวจคนเข้า
เมือง ในการตรวจผู้ที่จะเดินทางไปท่องเที่ย วในสาธารณรัฐ เกาหลี อย่ างเข้ มงวด เพื่อป้ องกั นการลักลอบไปทางานงานอย่า งผิ ด
กฎหมาย นอกจากนี้ยังมีการประสานข้อมูลกับสานักงานตรวจคนเข้าเมืองทั้งในประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลีในการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงจากแรงงานที่ถกู ส่งตัวกลับว่ามีผู้ใดเกี่ยวข้อง ชักจูง หรือหลอกลวง เพื่อเป็นการกาจัดสายนายหน้าที่ดาเนินการให้คนงานที่
เดินทางไปทางานอย่างผิดกฎหมาย
สานักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม จึงขอแจ้งเตือนประชาชน/คนหางาน อย่าได้หลงเชื่อผู้ชักชวนให้ไป
ทางานในสาธารณรัฐเกาหลี ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยเฉพาะการชักชวนให้เข้าไปทางานในรูปแบบนักท่องเที่ยวแล้วลักลอบ
เข้าทางาน เนื่องจากผู้กระทาความผิดจะถูกดาเนินคดีตามกฎหมายและถูกขึ้นบัญชีดาเป็นบุคคลที่รัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีห้ามเข้า
ประเทศ (Backlist) ถ้าหากจะเดินทางไปทางานต่างประเทศก็ควรเดินทางโดยถูกกฎหมาย ขอให้ตรวจสอบข้อมูลกับทางราชการก่อน
เพราะท่านอาจจะถูกหลอกลวงและตกเป็นเหยื่อของกระบวนการการค้ามนุษย์ได้ ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดมหำสำรคำม โทร. 043971320-1 ต่อ 102 ในวันและเวลำ
รำชกำร

เตือน ! ระวังถูกหลอกลวงไปทางานและเรียนในไต้หวัน
นำยทรงศิลป์ ประสีระเก นักวิ ชำกำรแรงงำนชำนำญกำร รั กษำรำชกำรแทนจัดหำงำนจังหวัดมหำสำรคำม
เปิดเผยว่า ขณะนี้มีการประกาศรับสมัครคนงานที่เคยเดินทางไปทางานในไต้หวันครบสัญญาจ้าง หรือบุคคลทั่วไป
ผ่านสื่อ Social Media เพื่อศึกษาระดับปริญญาตรีลักษณะวีซ่าทางาน โดยเรียนและทางานด้วย ซึ่งบริษัทจัดหางานและมหาวิทยาลัยจะ
หาโรงงานและที่พักให้ และเมื่อเรียนครบ 4 ปี จะได้รับวุฒิปริญญาตรี สามารถหางานทาในไต้หวันได้เมื่ออยู่ครบ 6 ปี จะได้ใบถิ่นที่อยู่
ถาวร (กาม่า) แต่จะไม่ได้สัญชาติ จานวน 200 คน และมีกาหนดบินในเดือนสิงหาคม 20 – 30 คน โดยผู้ที่สนใจต้องจ่ายค่าใช้จ่ายก่อน
เดินทางคนละ 100,000 – 120,000 บาท และวันสมัครต้องชาระงวดแรกทันทีเป็นค่าวีซ่า 40,000 บาท ทั้งนี้จากการตรวจสอบกับ
กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงแรงงานไต้หวัน ได้รับแจ้งว่า ไม่มีโครงการในลักษณะดังกล่าวแต่อย่างใด ซึ่งปัจจุบันประเทศไต้หวัน
อนุญาตให้ศึกษาโดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
1. ต้องเป็นการเข้าศึกษาต่อในระบบการศึกษาอย่างเป็นทางการ ทั้งในระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา หลังเข้า
เรียนแล้วสามารถยื่นขออนุญาตทางานต่อกระทรวงแรงงานไต้หวันได้ การเรียนในสถาบันสอนภาษาจะต้องเรียนครบ 1 ปี จึงจะยื่น
ขออนุญาตทางานได้
2. ใบอนุญาตทางานมีอายุ 6 เดือน นอกจากช่วงปิดภาคเรียนแล้ว แต่ละสัปดาห์จากัดการทางานได้ไม่เกิน 20 ชั่วโมง
ผู้ ฝ่ า ฝื นจะถู กเพิกถอนใบอนุ ญ าตทางานและหากเข้ า ทางานโดยไม่ ได้ รับ อนุ ญ าตจะถู กลงโทษปรั บ เป็ นเงิ นจ านวน 30,000 –
150,000 เหรียญไต้หวัน
3. นั ก ศึ ก ษาต่ า งชาติ ที่ ห ยุ ด เรี ย นหรื อ ไม่ เ รี ย นต่ อ หากใบอนุ ญ าตยั ง ไม่ ห มดอายุ ต้ อ งคื น ใบอนุ ญ าตท างานให้
กับสถาบันการศึกษาที่ตนศึกษาอยู่
ส านั กงานจัด หางานจัง หวั ด มหาสารคาม จึ ง ขอแจ้ง เตื อนประชาชน/คนหางาน ผู้ ที่จะประสงค์ เ ดิ นทางไปทางาน
หรือเดินทางไปศึกษาในมหาวิทยาลัยในไต้หวัน อย่าได้หลงเชื่อข่าวประกาศรับสมัครดังกล่าวเนื่องจากไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด และ
อย่างหลงเชื่อประกาศหรือข่าวประชาสัมพันธ์ในสื่อ Social Media ที่อาจเข้าข่ายหลอกลวง ทั้งนี้หาก มีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูล
เพิ่มเติมสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดมหำสำรคำม โทร. 043971320-1 ต่อ 102 ในวันและเวลำ
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