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                          กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครพนักงานนวดสปาไปท างานมาเก๊า 
                                                           สมัครวันนี้  - 15 มิถนุายนศกนี้ 

กรมการจัดหางาน ประกาศรับสมัครต าแหน่ง พนักงานนวดสปา จ านวน 9  อัตรา 
เพื่อไปท างานกับบริษัท MGM Grand Paradise มาเก๊า สมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 
15 มิถุนายน 2560 ณ ส านักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด ส านักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร
พื้นที่  1-10 และกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ อาคารส านักงานประกันสังคม
กรุงเทพมหานครพื้นที่ 3

นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน  แจ้งว่า 
กรมการจัดหางานเปิดรับสมัครพนักงานนวดสปา จ านวน 9 อัตรา เพื่อไปท างานกับ บริษัท 
MGM Grand Paradise มาเก๊า ค่าจ้างเดือนละ 8,500 เหรียญมาเก๊า (รวมค่าที่พัก) 
หรือประมาณ 36,805 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2560) คุณสมบัติ เพศ        
ชาย-หญิง อายุระหว่าง 18-34 ปี มีประสบการณ์การท างานในสถานคาสิโน หรือโรงแรมระดับ 5 
ดาว เป็นระยะเวลา 2 ปี จบการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า และอนุปริญญาด้านการนวด
เพื่อการบ าบัด มีความสามารถในการสื่อสารภาษาจีนกลาง หรือภาษาอังกฤษและภาษาจีนกวางตุ้ง
ได้ดี ผู้สนใจยื่นประวัติการท างาน (Resume หรือ Curriculum Vitae) พร้อมติดรูป
ถ่ายสี ได้ที่ ส านักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด ส านักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 
และกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ อาคารส านักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 
ชั้น 8 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร สมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2560 
โดยกรมการจัดหางานจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ทาง Skype ให้ทราบโดย
ทั่วกัน ณ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศและทางเว็บไซต์ www.doe.go.th/overseas   
ในวันที่ 23 มิถุนายน 2560

 ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ส านักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร  เลขที่ 
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                                            บรรณาธิการ
นางสาวงามจิต  โลกเลือ่ง จัดหางานจังหวัดพิจิตร
กองบรรณาธิการ
นางสาวกมลทิพย์  นันทะส าราญ นักวิชาการแรงงานช านาญการ      
นางสาวปุณิกา  เจียพงษ์ นักวิชาการแรงงานช านาญการ
นางสาวดวงพร ม่วงสุข นักวิชาการแรงงานช านาญการ
นางสาวชนัญญ์ทิชา พุ่มทอง นักวิชาการแรงงาน 
นางกัญภัส บุญธรรม นักวิชาการแรงงาน
นางสาวนภาพร จ าเนียร นักวิชาการแรงงาน
นายบรรพต แก้วมั่น นักวิชาการแรงงาน
นายทินพันธุ์   บุญธรรม นักวิชาการแรงงาน

กระทรวงแรงงานต่อยอดโครงการ 3 ม. มีงาน มีเงนิ มีวุฒกิารศึกษาเพ่ิม ช่วยผู้ด้อยโอกาส
มีงานท า สร้างก าลังแรงงานคุณภาพ ตอบโจทย์แกป้ัญหาขาดแคลนแรงงาน

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน จัดโครงการ 3 ม. มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม ร่วมมือ
ภาคเอกชนและสถานศึกษาสร้างโอกาสผู้ที่จบ ม.6 ปวช. หรือเทียบเท่าเข้าท างานจริงในสถานประกอบการควบคู่กับ
การศึกษาต่อในสถานศึกษา มีงานท า มีเงินเดือน มีโอกาสศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น สถานประกอบการได้แรงงาน      
มีคุณภาพ แก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน

นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ประเทศไทยก าลัง
ประสบปัญหาขาดแคลนแรงงาน ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ประกอบกับเด็กรุ่นใหม่นิยมศึกษาตอ่
ในระดับปริญญาตรี ทั้งยังประกอบอาชีพอิสระมากข้ึน แต่ก็ยังมีกลุ่มที่ท างานควบคู่ไปกับการเรียนหนังสือ จากสภาพ
ดังกล่าว กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานจึงได้จัดท าโครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม) ขึ้นเพื่อ
ตอบโจทย์การแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน โดยโครงการ 3 ม. เป็นความร่วมมือระหว่างกรมการจัดหางานกับ
สถานศึกษาและสถานประกอบการภาคเอกชน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่จบ ม.6 ปวช. หรือเทียบเท่าให้เข้าท างานจริงใน
สถานประกอบการขนาดใหญ่ควบคู่ไปกับการศึกษาต่อในสถานศึกษา ช่วยให้มีวุฒิการศึกษา ที่สูงขึ้น มีรายได้ระหว่าง
เรียนโดยการฝึกอาชีพหรือท างานในสถานประกอบการและได้รับการบรรจุเป็นพนักงาน /ลูกจ้างของสถาน
ประกอบการ ได้รับเงินเดือน/ค่าจ้างประจ า นอกจากนี้ บริษัทยังให้การสนับสนุนนักศึกษาในโครงการ 3 ม. ได้ศึกษา
ต่อในระดับ ปวส. ถึงปริญญาตรี หลังจบการศึกษาเพื่อจะได้ปรับอัตราค่าจ้าง/ต าแหน่งงานในระดับสูงขึ้น สร้าง
โอกาสก้าวหน้าตามความสามารถในสายงานของตน เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิต เพิ่มศักยภาพและผลิตภาพ
แรงงาน พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีทักษะเพื่อรองรับตลาดแรงงานเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 โดยสถานศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการ เช่น วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค.) เป็นต้น 
บริษัทที่เข้าร่วมโครงการ เช่น บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล บริษัทเดอะไมเนอร์ฟู้ดกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) บริษัทเฟดเดอรัล 
อิเลคตริค จ ากัด ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า SHARP บริษัทยัมเรสเทอรองส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) แบรนด์ 
KFC บริษัทโซนี่  เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัทซัมมิท โอโต บอดี้  อินดัสตรี จ ากัด เป็นต้น
ในปีงบประมาณ 2559 มีเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 4,000 คน มีผลการด าเนินงานคือ ประชาชนที่ต้องการ
มีงานท าและศึกษาต่อสมัครเข้าร่วมโครงการและเข้ารับการสัมภาษณ์งานจากสถานศึกษาและสถานประกอบการ
จ านวน 4,431 คน ผ่านการสัมภาษณ์งาน จ านวน 2,450 คน และในปีงบประมาณ 2560 (ตุลาคม 2559 - เมษายน 
2560) เป้าหมาย 4,000 คน ผลการด าเนินงาน ประชาชนสมัครเข้าร่วมโครงการ จ านวน 2,624 คน ผ่านการ
สัมภาษณ์ จ านวน 517 คน ผู้สนใจจะเข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อได้ที่ส านักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด 
ส านักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ ส านักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร  เลขที่ 
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สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดพิจิตร   ส านักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร
ประจ าเดือนพฤษภาคม 2560

 ความต้องการแรงงาน (ต าแหน่งงานว่าง)
  นายจ้างแจ้งความต้องการแรงงาน (ต าแหน่งงานว่าง) จ านวน 158 ต าแหน่ง เป็นเพศชาย  - อัตรา  เพศหญิง  - 
อัตรา  ไม่ระบุเพศ 158 อัตรา
 *   อาชีพที่นายจ้าง/สถานประกอบการต้องการมากที่สุด คือ พนักงานฝ่ายผลิต จ านวน 48 อัตรา รองลงมา
ต าแหน่งพนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด จ านวน 32 อัตรา และพนักงานเสมียน เจ้าหน้าที่ 
จ านวน 29 อัตรา ตามล าดับ 
*  วุฒิการศึกษาที่นายจ้าง/สถานประกอบการมีความต้องการมากที่สุด คือวุฒิมัธยมศึกษา  จ านวน 40 อัตรา วุฒิ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพจ านวน 29 อัตรา และประถมศึกษา จ านวน 23 อัตรา ตามล าดับ
* ช่วงอายุที่นายจา้ง/สถานประกอบการมีความต้องการมากที่สุดคือ  อายุ 18-24 ปี จ านวน 37 อัตรา รองลงมาช่วง
อายุ  25-29 ปี จ านวน 26 อัตรา และ ช่วงอายุ 30-39 ปี จ านวน 19 อัตรา  ตามล าดับ                                      
ผู้สมัครงาน
  จากการให้บริการจัดหางานในประเทศของส านักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร ในระหว่าง  เดือนพฤษภาคม 2560                              
มีผู้ลงทะเบียนสมัครงานทั้งสิ้น จ านวน 87 คน  เป็นเพศชาย 20 คน เพศหญิง  67  คน         
* ผู้สมัครงานส่วนใหญ่สมัครงานในต าแหน่งพนักงานขายในร้านค้าและตลาด จ านวน 35 คน รองลงมาพนักงาน
เสมียน เจ้าหน้าที่ธุรการ จ านวน 28 คน และพนักงานบริการ พนักงานฝ่ายผลิต จ านวน 19 คน ตามล าดับ  
* ผู้สมัครงานส่วนใหญ่มีวุฒิมัธยมศึกษา มากที่สุด จ านวน 32 คน รองลงมาวุฒิประถมศึกษาจ านวน  24  คน และ
ปริญญาตรี จ านวน 18 คน ตามล าดับ
•ผู้สมัครงานส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ  18-24 ปี จ านวน 29 คน รองลงมาช่วงอายุ 30-39 ปี  จ านวน  22 คน  และ
ช่วงอายุ 25-29  ปี จ านวน 12 คน ตามล าดับ 
การบรรจุงาน
* ในระหวา่งเดือนพฤษภาคม 2560  มีผู้ได้รับการบรรจุงาน จ านวน  72  คน แยกเป็นเพศชาย  19 คน  เพศหญิง  53  คน  
* ต าแหน่งงานที่ผู้สมัครงานได้รับการบรรจุงานมากที่สุด คือ ต าแหน่งพนักงานขายในร้านค้าและตลาด จ านวน 
33  คน รองลงมาต าแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต  จ านวน 12 คน  และเสมียน เจ้าหน้าที่   จ านวน 10  คนตามล าดับ
* ระดับการศึกษาของผู้สมัครงานที่ได้รับการบรรจุงานมากที่สุดคือระดับวุฒิมัธยมศึกษา จ านวน 27 คน   
รองลงมาวุฒิปริญญาตรี จ านวน 10 คน และวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ จ านวน  7  คน ตามล าดับ
 * ผู้ได้รับการบรรจุงานส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 18-24 ปี จ านวน 22 คน รองลงมาช่วงอายุ 30-39 ปี จ านวน   9  
คน และช่วงอายุ  25-29  ปี จ านวน 5 คน ตามล าดับ

 ผู้ประกันตนกรณีว่างงาน
    ผู้ประกันตนกรณีว่างงานมี จ านวน 259 คน เป็นเพศชาย จ านวน  138 คน คิดเป็นร้อยละ 53.28 ของผู้ขึ้น
ทะเบียนประกันตนกรณีว่างงาน เป็นเพศหญิง 121 คน คิดเป็นร้อยละ 46.71 ของผู้ขึ้นทะเบียนประกันตนกรณี
ว่างงาน



สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดพิจิตร

อาชีพที่นายจ้าง/
สถานประกอบการ
ต้องการมากที่สุด

จ านวน
(อัตรา)

คิดเป็น
ร้อยละ

วุฒิการศึกษาที่นายจ้าง/
สถานประกอบการ
ต้องการมากที่สุด

จ านวน
(อัตรา)

คิดเป็น
ร้อยละ

ช่วงอายุที่นายจ้าง/
สถานประกอบการ
ต้องการมากที่สุด

จ านวน
(อัตรา)

คิดเป็น
ร้อยละ

1.พนักงานฝ่ายผลิต 48 30.38 1. มัธยมศึกษา 40  25.32 1. 18-24 37 23.42

2.พนักงานบริการ/ขาย 32 20.25 2.. ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 29 18.35 2. 25-29 26 16.46

3.เสมียน/เจ้าหน้าท่ี 29 18.35 3. ประถมศึกษา 23 14.56 3. 30-39 19 12.03

ต าแหน่งงาน
ที่ผู้สมัครงาน

สมัครงานมากที่สุด

จ านวน
(คน)

คิดเป็น
ร้อยละ

ระดับการศึกษา
ของผู้สมัครงาน

ที่สมัครงานมากที่สุด

จ านวน
(คน)

คิดเป็น
ร้อยละ

ช่วงอายุที่
ผู้สมัครงาน
มากที่สุด

จ านวน
(คน)

คิดเป็น
ร้อยละ

1.พนักงานขายในร้านค้าและ
การตลาด

35 40.23 1. มัธยมศึกษา 32 36.78 1.18-24 29 33.33

2.เสมียน/เจ้าหน้าท่ีธุรการ 28 32.18 2.ประถมศึกษา 24 27.57 2. 30-39 22 25.29

3.พนักงานฝ่ายผลิต 19 21.84 3. ปริญญาตรี 18 20.69 3. 25-29 12 13.79

2.   การรบัสมัครงาน(ผู้สมัครงานใหม่)
จากการใหบ้ริการจัดหางานในประเทศของส านักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตรประจ าเดือนพฤษภาคม 2560 มผีู้

ลงทะเบยีนสมัครงานทั้งสิ้น  จ านวน 87 คน เพศชาย 20 คน เพศหญิง  67 คน

       1.ต าแหน่งงานว่าง
       นายจ้างแจ้งความต้องการ(ต าแหน่งงานว่าง) จ านวน 158 อัตรา เป็นเพศชาย  - อัตรา เพศหญิง   อัตรา ไม่ระบุ 158 
อัตราสรปุผลได้ดังนี้

3.การบรรจุงาน
 ในเดือนพฤษภาคม 2560 มีผู้ได้รบัการบรรจงุาน จ านวน 72 คน เพศชาย 19 คน เพศหญิง 53 คน

ต าแหน่งงาน
ที่ผู้สมัครงาน

ได้รับการบรรจุงานมากที่สุด

จ านวน
(คน)

คิดเป็น
ร้อยละ

ระดับการศึกษา
ของผู้สมัครงานที่ได้รับ
การบรรจุงานมากที่สุด

จ านวน
(คน)

คิดเป็น
ร้อยละ

ช่วงอายุที่ผู้ได้รับ
การบรรจุงาน
มากที่สุด

จ านวน
(คน)

คิดเป็น
ร้อยละ

1.พนักงานขายในร้านค้าและ  
ตลาด

33 45.83 1. มัธยมศึกษา 27 37.50 1.18-24 22 30.55

2.พนักงานฝ่ายผลิต 12 16.67 2. ปริญญาตรี 10 13.89 2. 30-39 9 12.5

3. เสมียน เจ้าหน้าท่ี 10 13.89 3. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 7 9.72 3. 25-29 5 6.94

4.ผู้ประกันตนกรณวี่างงาน
    ผูป้ระกันกรณีตนว่างงานประจ าเดือนพฤษภาคม 2560  ได้มีผู้ขึ้นทะเบยีนประกันตนกรณีว่างงาน ณ ส านักงานจัดหางาน
จังหวัดพิจิตร จ านวน 259 คน เปน็เพศชาย จ านวน  138 คน คิดเปน็ร้อยละ 53.28ของผู้ขึ้นทะเบียนประกันตนกรณีว่างงาน 
และเป็นเพศหญงิ 121 คน  คิดเปน็ร้อยละ 46.71 ของผู้ขึ้นทะเบยีนประกันตนกรณีว่างงาน



ส่วนผสม 
แป้งเค้ก 250 กรัม 
ผงฟู 1ช้อนชา 
เบกกิ้งโซดา 1 ช้อนชา
เกลือป่น 1/2 ช้อนชา 
น้ าตาลทราย 150 กรัม 
บลูเบอรี่แบบเม็ด 200 กรัม 
ถ้าเป็นแบบกระปอ๋ง แยกพักไว้ค่ะ 
ไข่ไก่ เบอร์ 0 1 ฟอง 
วนิลา 1 ช้อนชา 
น้ ามันพืช 140 กรัม 
นมสดจืด 150 กรัม 

วิธีท ำ 

วอร์มเตาอบท่ี 200 องศา 
1. น าส่วนผสมแห้งท้ังหมด ร่อนใส่อ่างพักไว้
2. น าไข่ วนลิา น้ ามันพืช นมสดจืด ตดี้วย
ความเร็วกลางจนเข้ากันแล้วพักไว้ 
3.น าแป้งท่ีพักไว้มาค่อยๆใส่และตีด้วยความเร็ว
ต่ าจนแป้งหมด และตีให้พอเข้ากัน แล้วน า     
บลูเบอรี่เม็ดหรือแบบกระป๋องท่ีเตรียมไว้มาผสม 
คนตะล่อมเบาๆให้เข้ากันแล้วพักไว้ในตู้เยนสัก
30 นาที เพราะมัฟฟินก่อนอบต้องหมักแป้งท้ิง
ไว้ก่อนอบให้เซทตัวแล้วตกัใส่พิม ¾ ของพิม
4. อบไฟ บนล่าง 180 องศา 30 นาทีค่ะ 

** หากใครใช้แบบกระป๋อง แนะน าตักราดด้านบนเพ่ิมเพ่ือความ
สวยงามเพราะแบบกระป๋องตัวแยมมันจะจม และกลืนหายไปกับตัว
แป้งเวลาที่ตีแป้ง แต่หากใช้แบบเม็ดๆแช่แข็ง เวลาคลุกผสมไปกับ
แป้ง เวลาอบพอสุกบลูเบอรี่ จะดันขึ้นมาพร้อมตัวแป้งมัฟฟินจะสวย
กว่าค่ะ

               สูตรนี้ใช้แบบบลูเบอรี่กระป๋องพอสุกแล้วแล้วเอาแยมบลู
เบอรี่กับตัวเม็ดๆที่รวมอยุ่ในกระป๋องราดด้านบนแล้วอบต่ออีก5นาที
หน้าจึงออกมาเปนแบบนี้ค่ะ**

ที่มา https://www.facebook.com/kanom.co.th/photos/a.1236096529742845.1073741858.1209220719097093/
1457597907592705/?type=3&theater

บลูเบอร์รี่มัฟฟิน



5 วิธีสร้างความกระตือรือร้นในการท างาน

จากการส ารวจ ผู้ประกอบการมองหาอะไรจากเดก็จบใหม ่ที่ทาง jobsDB ได้
จัดท าขึ้น พบว่าหนึ่งในคุณสมบัตทิี่ผู้ประกอบการตัดสินใจเลือกจา้งเด็กจบใหม่ 
ที่น่าสนใจมาก ได้แก ่มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ (45%)

 จริง ๆ แล้วคุณสมบตัิข้อน้ี ไมไ่ด้ส าคัญแค่เฉพาะส าหรับเด็กจบใหม่ แต่ควรจะมี
อยู่ในตัวคนท างานทุกคนเลยเสียมากกว่า เพราะมันจะช่วย drive ให้องค์กรเต็ม
ไปด้วยความคิดสรา้งสรรค์และมีโอกาสประสบความส าเร็จมากกว่าองค์กรที่มี
แต่คนเฉื่อยชา ความกระตือรอืร้น สร้างไดไ้ม่อยาก แค่ท าตาม 5 ข้อที่ jobsDB 
แนะน านี้คะ่

1. Stay hungry, Stay Foolish
ถ้าใครเป็นสาวก สตีฟ จอ็ปส์ ผู้ปฏิวัติโลกเข้าสู่เครื่องมือการสื่อสารแบบใหม่ ๆ คงเคยไดย้ินมาบ้างแล้ว ประโยค

นี้ หมายถึงว่า ให้เรามีความหิวกระหายที่อยากจะเรียนรู้ตลอดเวลา โดยท าตัวไมรู่้ในเรือ่งต่าง ๆ เขา้ไว ้เข้าข่ายว่าอยา่ท า
ตัวเป็นน้ าเต็มแก้ว คิดว่าตัวเองรู้ทกุเรื่อง สิ่งท่ีคุณรู้มันอาจไม่จริง หรอืเปลี่ยนไปแล้วกไ็ด้ ดังนั้นจงหิวกระหายที่จะเรียน
รู้อยู่เสมอ

2. คิด ให้ไกลกว่า
          เวลาท างาน หรอือยู่ในท่ีประชุมที่มีข้อมูล ข่าวสารไหลผ่านวนเวียนไปรอบตัวเราอยู่มากมาย อย่าท าตัวเป็น
เหมือนทองไมรู่้ร้อน ปล่อยให้มวลสารความรู้ตา่ง ๆ ไหลเข้าหูซ้าย ทะลุออกหูขวา นั่งเป็นอิฐ เป็นปูนอยู่แบบนั้นโดยไมไ่ด้
คิด สิ่งที่ควรท าคือ คดิตามไปด้วยตลอดเวลา ถ้าเรือ่งเป็นแบบน้ีแล้วเราจะท าอย่างไรตอ่? มีไอเดียอะไรเพิ่มเติมบ้างไหม? 
ถ้าเราฝึกคดิอยู่ตลอดเวลา นอกจากจะเกิดความกระตือรอืร้น ความสนุกสนานจากการที่ได้คิดแล้ว ผลพลอยได้ที่จะไดร้ับ
อีกอย่าง คือความคิดที่แหลมคมอกีด้วย

3. Think Positive
อย่ามองโลกในแง่ร้ายไปเสียทุกอยา่ง อย่าปรุงแต่งจิตตัวเองแล้วสร้างทัศนคติทีไ่ม่ดีในการท างานให้เกิดขึ้น มอง

โลกในแง่บวกตามกฏของแรงดึงดูด เมื่อเกิดปญัหาขึ้น ค่อยแก้ปญัหาตามความเป็นจริง อย่าคิดไมด่ีตั้งแต่ยังไมไ่ด้เริ่มลง
มือท า เว้นเสียแต่ว่าคณุได้ลองลงมือท าแล้ว   

4. ยอมรับความเปลี่ยนแปลง
          เมื่อเกิดความเปลีย่นแปลงขึ้นในองค์กร เช่นมีการปรับ หรือแก้ไข Job description อย่าเพิ่งต่อต้าน คัดค้าน 
ลองปฏิบัติตามสักตั้งจะเป็นไร ความเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ไมด่ีเสมอไป ในหลาย ๆ ครั้งความเปลี่ยนแปลงน ามาซึ่งสิ่งท่ีดี
กว่าเดิมด้วยซ้ า และเมื่อเกิดความเปลี่ยนแปลงทุกครั้ง ถ้าจิตคุณไม่คดิร้าย ความกระตือรือร้นจะเกิดขึน้เสมอ เพราะคณุ
ต้องรับมือกับสิ่งใหม่ ๆ ออกจาก comfort zone เดิม ๆ ของตัวเอง ลองดูสิสนุกกว่าท่ีคิดเยอะ

5. หาแง่มุมดี ๆ ของสิ่งท่ีได้รับผิดชอบ
          ความกระตอืรือร้นตามธรรมชาตินั้นเกิดข้ึนได้เมื่อเรารูส้ึกสนใจ หรือพอใจในอะไรบางอย่าง ดังน้ันถ้าเราได้หน้าท่ี
ความรับผิดชอบอะไรมา ลองพิจารณาดูว่า มันมีส่วนไหนท่ีโดนอก โดนใจกับความชอบของคุณบา้งหรอืไม่ อย่างน้อย
ที่สุดให้คิดถึงผลลัพธ์ที่ปลายทางว่า ถ้าเราเอาชนะตัวเองในการได้ท างานใดท างานหนึ่งได้ประสบความส าเรจ็ได้ลุล่วงไป
ด้วยดี ก็มีความสุขแล้ว ความกระตือรือร้นจะไหลมาเองแบบไม่ตอ้งสร้างเลยค่ะ

         น้อง ๆ เด็กจบใหม่ถา้ก าลังมองหางาน ก็อยา่ลืมค้นหาความกระตือรือร้นในตัว ถ้าหาใครยังไม่แน่ใจว่าตัวเองมี
ความกระตอืรือร้นมากพอหรอืยัง น า ทั้ง 5 ข้อที่ jobsDB แนะน าข้างต้นนี้ ลองไปปรับใช้กับตัวเองดูกันนะคะ
ช่วยเพิ่มโอกาสได้งาน



ภาพกิจกรรม

 วันอาทิตย์ท่ี 7 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 น. เจ้าหน้าท่ี สจจ.พิจิตร ได้ร่วมพิธีการมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ของ
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้แก่ประชนผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดพิจิตร จ านวน 423 
ครัวเรือน ณ หอประชุมอ าเภอวังทรายพูน อ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร
โดยมีนายพยนต์ อัศวพิชยนต์ ปลัดจังหวัดพิจิตร ให้การต้อนรับคณะผู้แทน 
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ

วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 16.30 น. นางสาวงามจิต โลกเลื่อง จัดหางานจังหวัดพิจิตร น าคณะขา้ราชการ
และเจา้หน้าท่ี สจจ. พิจิตร จดักิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไมป้ระจ าปีของชาติ พ.ศ. 2560 ณ วัดเขื่อนนครเขต 
ต าบลเมืองเกา่ อ าเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. นางสาวงามจิต โลกเลื่อง จัดหางานจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วน
ราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิจิตร ได้ร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจที่เกี่ยวข้องกับแรงงานนอกระบบ ที่เข้ารับ
การฝึกอาชีพ ตามโครงการสาน - สร้าง - เสริมสุขแรงงานไทย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ องค์การบริหารส่วน
ต าบลท้ายน้ า อ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ในวันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2560 ส านักงานจัดหางานจังหวัดพิจติรร่วมกับห้างแฮปปี้พลาซา่ จัดงานนัดพบแรงงานครั้งท่ี    
4/2560  ณ ห้างสรรพสินคา้แฮปปี้พลาซ่า ช้ัน 2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร โดยมีนายจา้ง/สถานประกอบการ เขา้ร่วม
สัมภาษณ์งานจ านวน 8 แห่ง ผู้ร่วมงาน จ านวน 182 ราย ผู้ลงทะเบียนสมัครงานจ านวน 162 ราย



 วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30 น - 16.00 น  ส านักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตรได้ออกตรวจร่วมบูรณาการ
กับเจ้าหนา้ที่ในหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน พม,ตม,ปกครอง,ปศุสัตว์และกอ.รมนจังหวัดพิจิตรออกตรวจการท างานของ
แรงงานต่างดา้วในสถานประกอบการเพื่อปอ้งกันและแกไ้ขปัญหาการคา้มนุษย์ดา้นแรงงานในพ้ืนท่ี อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 
จ านวน 9 แห่ง

 วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30-16.30 น. คณะกรรมการศูนย์ประสานงานและสนับสนนุเครือข่ายแรงงาน
นอกระบบจังหวัดพิจิตร ออกตรวจติดตามการด าเนินงานโครงการสง่เสริมและพัฒนาแรงงานนอกระบบจังหวัดพิจิตร   
เพื่อความยั่งยืนทางอาชีพ กิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาทักษะฝีมือในการประกอบอาชีพ ในเขตพื้นท่ีอ าเภอเมือง อ าเภอ
สามง่าม อ าเภอวชิรบารมี อ าเภอบึงนาราง และอ าเภอบางมูลนาก รวม 5 กลุ่ม ผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ จ านวน  100 คน

        ส านักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตรร่วมกับจังหวัดพิจิตร ออกพ้ืนท่ีให้บริการจัดหางานเคลื่อนท่ี โครงการบ าบัดทุกข์ 
บ ารุงสุข สร้างพิจิตร เมืองยิ้ม  ในวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560  ณ วัดหนองชัยศรี  ม. 8 ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 
โดยมีผู้ร่วมลงทะเบียนใช้บริการจัดหางานและแนะแนวอาชีพ จ านวน 104 คน สมัครงาน จ านวน 4 คน 

ภาพกิจกรรม








