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เตือน ! แรงงาน กัมพูชา ลาว เมียนมา รีบไปศูนย์ OSS ภายใน 31 มนีาคม 2561  

กระทรวงแรงงาน ย้ํานายจ้างให้รีบพาแรงงานต่างด้าว กัมพูชา ลาว เมียนมา กลุ่มบัตรสีชมพูและใบจับคู่ ไปเข้า
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (OSS) ภายใน 31 มีนาคม 2561 เพื่อได้สิทธ์ิอยู่ถึง 30 มิถุนายน 2561 และรีบไปพิสูจน์สัญชาติให้
เสร็จภายใน 30 มิถุนายน 2561 เพื่อสามารถทํางานต่อไปได้อีกสองปี แต่ถ้าไม่ดําเนินตามขั้นตอนและ
ภายในกําหนดเวลาจะไม่สามารถอยู่ในประเทศไทยได้

       นายอนุรักษ์  ทศรัตน์  อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ขณะนี้กระทรวงแรงงานได้เปิด
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) เพื่อจัดทําทะเบียนประวัติและขออนุญาตทํางานของแรงงานกัมพูชา 
ลาว เมียนมา ซึ่งมีอยู่ 80 แห่งทั่วประเทศ เป็นต่างจังหวัด 76 แห่ง และกรุงเทพมหานคร 4 แห่ง คือ 1.ศูนย์การค้าไอที 
สแควร์ เขตหลักสี่ 2.อาคารเพชรเกษมทาวเวอร์ ใกล้ห้างบิ๊กซีเพชรเกษม เขตบางแค 3.ห้างสรรพสินค้าตั้งฮั่วเส็ง ธนบุรี 
ช้ัน 6 และ 4.บริเวณช้ันล่างกระทรวงแรงงาน เขตดินแดง โดยเปิดให้บริการจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 นี้เท่านั้น 
ดังน้ันจึงขอให้แรงงาน 3 สัญชาติ กลุ่มบัตรสีชมพูและใบจับคู่ รีบไปเข้าศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (OSS) ภายใน 31 มีนาคม 
2561 เพื่อได้สิทธิ์อยู่ถึง 30 มิถุนายน 2561 และรีบไปพิสูจน์สัญชาติให้เสร็จภายใน 30 มิถุนายน 2561 เพื่อสามารถ
ทํางานต่อไปได้อีกสองปีคือถึง 31 มีนาคม 2563 แต่ถ้าไม่ดําเนินตามขั้นตอนและภายในกําหนดเวลาจะไม่
สามารถอยู่ในประเทศไทยได ้

        สําหรับศูนย์พิสูจน์สัญชาติเปิดให้บริการ 13 แห่ง เป็นสัญชาติเมียนมา 9 แห่ง ได้แก่ 1.จังหวัดสมุทรสาคร         
2 แห่ง 2.จังหวัดสมุทรปราการ 3.จังหวัดตาก  4.จังหวัดระนอง  5.จังหวัดเชียงราย  6.จังหวัดเชียงใหม่  7.จังหวัด
นครสวรรค์  8.จังหวัดสงขลา  สัญชาติกัมพูชา 3 แห่ง ได้แก่ 1.กรุงเทพมหานคร 2.ระยอง  3.ปทุมธานี และสัญชาติ
ลาว 1 แห่ง ท่ีกรุงเทพมหานคร โดยขอให้ดําเนินการภายในวันท่ี 30 มิถุนายน 2561 นี้

        นายอนุรักษ์ กล่าวอีกว่า ขณะนี้มีแรงงานต่างด้าวมาพิสูจน์สัญชาติแล้วจํานวน 988,798 คน เป็นกัมพูชา 
157,232 คน ลาว  47,475 คน เมียนมา 784,091  คน คงเหลือต้องพิสูจน์สัญชาติอีก 698,675 คน และขอย้ําอีกครั้ง
ว่าให้ดําเนินการตามขั้นตอนดังกล่าว อย่ารีรอเพราะหากพ้นกําหนดจะไม่สามารถอยู่อาศัยและทํางานต่อไปได้ ทั้ง
นายจ้างและแรงงานต่างด้าวจะมีความผิดตามกฎหมายอีกด้วย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สํานักงานจัดหางาน
จังหวัดทุกจังหวัด สํานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือโทร.สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 



                                            บรรณาธิการ
นางสาวมยุรี   เมฆกติติคุณ จัดหางานจังหวดัพจิิตร
กองบรรณาธิการ
นางสาวกมลทพิย์  นันทะส าราญ นักวชิาการแรงงานช านาญการ      
นางสาวปุณกิา  เจียพงษ์ นักวชิาการแรงงานช านาญการ
นางสาวดวงพร ม่วงสุข นักวชิาการแรงงานช านาญการ
นางสาวชนัญญ์ทชิา พุ่มทอง นักวชิาการแรงงาน 
นางกญัภัส บุญธรรม นักวชิาการแรงงาน
นางสาวนภาพร จ าเนียร นักวชิาการแรงงาน
นายทนิพนัธ์ุ   บุญธรรม นักวชิาการแรงงาน

Facebook : สนง.จัดหางาน จังหวัดพิจิตร
อย่าลืม! 
    มาเป็นเพื่อนกันนะคะ

ข่าวดี ! กรมการจัดหางาน รับสมัครพนักงานไปท างานมาเก๊า 
            กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน รับสมัครพนักงานเพื่อจัดส่งไปทํางานมาเก๊า กับบริษัท Wynn Palace 
ประกอบกิจการด้านโรงแรมและคาสิโน จํานวน 4 ตําแหน่ง 23 อัตรา ค่าจ้างสูงสุดกว่า 56,000 บาทต่อเดือน สมัครตั้งแต่
บัดนี้จนถึงวันท่ี21มีนาคม2561ฟรีไม่มีค่าบริการ 
            นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน แจ้งว่า กรมการจัดหางานเปิดรับสมัครพนักงาน
เพื่อไปทํางานท่ีมาเก๊า กับ บริษัท Wynn Palace ประกอบกิจการด้านโรงแรมและคาสิโน จํานวน 4 ตําแหน่ง 23 อัตรา คือ 
1).F&B Server Team Leader (หัวหน้างานบริการ) จํานวน 4 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 14,000 PATACA มาเก๊า (MOP) หรือ
ประมาณ 56,775 บาท คุณสมบัติ มีอายุ 21 ปี ขึ้นไป สําเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุปริญญาขึ้นไป สามารถสื่อสาร
ภาษาอังกฤษได้ดี หากสื่อสารภาษาจีนกลางได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ มีบุคลิกดี มีความมุ่งมั่น กระตือรือร้นในการ
ให้บริการลูกค้า และทํางานเป็นทีมได้ 2).F&B Hostperson (พนักงานต้อนรับ) จํานวน 5 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 11,000 
PATACA มาเก๊า(MOP) หรือประมาณ 44,609 บาท คุณสมบัติ มีอายุ 21 ปี ขึ้นไป สูง 168 เซนติเมตร ขึ้นไป สําเร็จ
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุปริญญาขึ้นไป ในสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม การจัดการงานบริการ หรือภาษาจีนกลาง       
มีประสบการณ์ด้านการบริการลูกค้า สามารถสื่อสารภาษาจีนกลางได้ หากสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะได้รับการพิจารณาเป็น
พิเศษ มีบุคลิกภาพและทัศนคติที่ดี ทํางานเป็นกะได้ 3).F&B server (พนักงานเสิร์ฟ) จํานวน 10 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 
9,000 PATACA มาเก๊า(MOP) หรือประมาณ 36,498 บาท คุณสมบัติ มีอายุ 21 ปี ขึ้นไป สูง 160 เซนติเมตร ขึ้นไป สําเร็จ
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุปริญญาขึ้นไป ในสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม การจัดการงานบริการ หรือภาษาจีนกลาง      
มีประสบการณ์ด้านอาหารและเครื่องดื่ม สามารถสื่อสารภาษาจีนกลางได้ มีบุคลิกภาพและทัศนคติที่ดี 4).F&B Busperson 
(พนักงานบริกร) จํานวน 4 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 8,000 PATACA มาเก๊า(MOP) หรือประมาณ 32,443 บาท คุณสมบัติ มี
อายุ 19 ปี ขึ้นไป สูง 160 เซนติเมตร ขึ้นไป สําเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุปริญญาขึ้นไป ในสาขาการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม การจัดการงานบริการ หรือภาษาจีนกลาง มีประสบการณ์ด้านอาหารและเครื่องดื่ม สามารถสื่อสารภาษาจีนกลางได้ 
มีบุคลิกภาพและทัศนคติเชิงบวก สามารถทํางานเป็นกะได้ เง่ือนไขในการจ้างงาน คือ ทํางานสัปดาห์ละ 6 วัน วันละ           
8 ช่ัวโมง ระยะเวลาในการจ้างงาน 2 ปี (ขึ้นอยู่กับรัฐบาลมาเก๊าอนุมัติ) นายจ้างจัดหาที่พัก อาหาร ชุดทํางานและรถรับส่งให้
ในระหว่างปฏิบัติงาน นายจ้างรับผิดชอบค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับเมื่อสิ้นสุดสัญญาจ้าง
          นายอนุรักษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้สนใจยื่นประวัติการทํางาน (Resume หรือ Curriculum Vitae) ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง
วันที่ 21 มีนาคม 2561 สมัครฟรีไม่เสียค่าบริการได้ที่สํานักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สํานักงานจัดหางาน
กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 และกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน อาคารสํานักงานประกันสังคม
กรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 ช้ัน 10 โทร. 02-245-1034 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน



       ๘. บน่หรือพูดถึงแง่ลบของท่ีท างาน
      การบ่นหรือพูดถึงแง่ลบของที่ท างานเป็นสิ่งที่ไม่สมควรอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในโลกโซเชียลที่เราได้บันทึกข้อความลงไป    
      เพราะจะท าให้เราถูกมองถึงทัศนคติที่ไม่ดีต่อการท างาน

ความต้องการแรงงาน

          
   นายจ้าง/ สถานประกอบการ

                        แจ้งความต้องการแรงงาน จาํนวนทั้งสิ้น  ๘๐  
อัตรา   อัตรา              ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน
                        ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน จํานวน  ๘๓   คน                                             

การบรรจุงาน
                     ได้รับการบรรจุงาน  ๗๒  คน  
                                                          

 1. พนักงานขาย         42     อัตรา    
 2.พนักงานฝ่ายผลคิ     38     อัตรา
 3. พนักงานธุรการ       27     อัตรา 
 4. พนักงานบัญชี      12     อัตรา
 5. แม่บ้าน                8      อัตรา
 5.พนักงานท่ัวไป         5      อัตรา
 

ต าแหน่งงานที่นายจ้าง /
สถานประกอบการต้องการ

ต าแหน่งงานที่             
ผู้ลงทะเบียนต้องการ

ระดับวุฒิการศึกษา

   
  1.พนักงานขาย       28      อัตรา   
  2.พนักงานแคชเชียร์   25      อัตรา  
  3. พนักงานฝ่ายผลิต    18     อัตรา
  4. พนักงานบัญชี        15     อัตรา
  5. พนักงานท่ัวไป       12     อัตรา

 

1. มัธยมศึกษา       28     คน   
2. ปวส.               25     คน
3. ปวช.               15     คน
4. ปริญญาตรี        10     คน
5. ประถมศึกษา       5     คน

อายุผู้สมัครงาน

1.อายุ 18-24 ปี จํานวน  32   คน  
2.อายุ 25-29 ปี จํานวน   20    คน  
3.อายุ 30-39 ปี จํานวน   15    คน   
4.อายุ 40-49 ปี จํานวน   12    คน
5. อายุ 50-59 ปี  จํานวน  4     คน   



       

สถานการณ์ตลาดแรงงานจงัหวดัพิจิตร

ต าแหน่งงานที่นายจ้าง/
สถานประกอบการ
ต้องการมากท่ีสุด

จ านวน

(อัตรา)
คิดเป็น
ร้อยละ

วุฒิการศึกษาท่ีนายจ้าง/
สถานประกอบการ
ต้องการมากท่ีสุด

จ านวน
(อัตรา)

คิดเป็น
ร้อยละ

ช่วงอายุท่ีนายจ้าง/
สถานประกอบการ
ต้องการมากท่ีสุด

จ านวน
(อัตรา)

คิดเป็น
ร้อยละ

1.พนกังานขาย 38 47.5 1. ปวส. 25 31.25 1. 25-29 22 25.5

2.พนกังานธุรการ 22 27.5 2.ปวช. 15 18.75 2. 40-49 12 15.0

3. พนกังานฝ่ายผลิต 20 25.0 3. ปริญญาตรี 10 12.5 3. 50-59 4 5.0

ต าแหน่งงาน
ทีผู้่สมคัรงาน

สมคัรงานมากทีสุ่ด

จ านวน
(คน)

คดิ
เป็น

ร้อยละ

ระดบัการศึกษา
ของผู้สมคัรงาน

ทีส่มคัรงานมากทีสุ่ด

จ านวน
(คน)

คดิเป็น
ร้อยละ

ช่วงอายุที่
ผู้สมคัร
งาน

มากทีสุ่ด

จ านวน
(คน)

คดิเป็น
ร้อยละ

1.พนกังานขาย 30 36.14 1.มธัยมศึกษา 28 33.73 1.18-24 22 26.51

2.พนกังานแคชเชียร์ 25 30.12 2.ปริญญาตรี 15 18.07 2. 30-39 15 18.07

3.พนกังานฝ่ายผลิต 19 22.89 3. ปวช. 20 12.05 3. 50-59 13 15.66

2.   ผู้ลงทะเบียนหางาน
จากการใหบ้ริการจดัหางานในประเทศของส านกังานจดัหางานจงัหวดัพจิิตรประจ าเดือนกุมภาพนัธ์ 2561                        

มีผูล้งทะเบียนสมคัรงานทั้งส้ิน  จ  านวน  83   คน เพศชาย   19     คน เพศหญิง   64      คน

       1.ต าแหน่งงานว่าง
       นายจา้งแจง้ความตอ้งการ(ต าแหน่งงานวา่ง) จ านวน  80  อตัรา เป็นเพศชาย -   อตัรา เพศหญิง 20   อตัรา 
ไม่ระบุ  60     อตัราสรุปผลไดด้งัน้ี
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3.การบรรจุ
ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2561 มีผูไ้ดรั้บการบรรจุ จ านวน   72   คน เพศชาย  13  คน เพศหญิง    59    คน 

ต าแหน่งงาน
ท่ีผู้สมัครงาน

ได้รับการบรรจุงานมากท่ีสุด

จ านวน
(คน)

คิดเป็น
ร้อยละ

ระดับการศึกษา
ของผู้สมัครงานท่ีได้รับ
การบรรจุงานมากท่ีสุด

จ านวน
(คน)

คิดเป็น
ร้อยละ

ช่วงอายุท่ีผู้ได้รับ
การบรรจุงาน
มากท่ีสุด

จ านวน
(คน)

คิดเป็น
ร้อยละ

1.พนกัฝ่ายผลิต 20 27.78 1. มธัยมศึกษา 18 25.0 1.18-24 15 20.83

2.พนกังานขาย 18 25.00 2. ปวช. 15 20.83 2. 25-29 12 16.67

3. พนกังานธุรการ 15 20.83 3. ปวส. 10 13.89 3. 25-29 7 9.72

4. ผู้ประกนัตนกรณว่ีางงาน           
          ผูป้ระกันตนกรณีว่างงานประจ าเดือนกุมภาพนัธ์ 2561 มีผูข้ึ้นทะเบียนประกันตนกรณีว่างงาน               
ณ ส านกังานจดัหางานจงัหวดัพิจิตร จ านวน  76   คน เป็นเพศชาย จ านวน  38    คน  เป็นเพศหญิง จ านวน 38   
คน คิดเป็นร้อยละ 126.31 และ 126.31 ของผูบ้รรจุงาน

ผู้ขึน้ทะเบียนประกนัตนฯ จ านวน คน

- กรณีลาออก 76 76

 -กรณีถูกเลิกจา้ง  -  -

  -บรรจุงาน 96 96

 - หมายเหตุ การบรรจุงานท่ีมีมากกวา่ เน่ืองจากเป็นการเก็บขอ้มูลผลการบรรจุงานของเดือน มกราคม 2561          
      



ต าแหน่งงานว่างจังหวัดพิจิตร  ประจ าเดือนมีนาคม  2561
 

ล าดับที่ ชื่อสถานประกอบการ ต าแหน่ง อัตรา เพศ อัตราค่าจ้าง วุฒิการศึกษา อายุ เงื่อนไข-สวัสดิการ
1 บริษัทพิจิตร พี.เอส.อาร.์ฟุตแวร ์จ ากัด  พนง.เย็บจกัรอุตสาหกรรม 50 ช/ญ 305 บาท/วัน ม.6 + 18 ปี +  - มีประกันสังคม

1/9 ม.1 ต.ทะนง อ.โพทะเล  จ.พิจิตร       

โทร 056-667015-8        

2
บริษัทนันยางการ์เม้นท ์จ ากัด   พนง.เย็บจักร 100 ช/ญ 305 บาท/วัน ป.6 + 20 ปี +  -มีประกันสังคม

ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร       

 โทร 062-3085285        

3 บริษัทพัฒนาทรัพย ์อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด   เจา้หนา้ทีป่ระนอมหนี้ 2 ญ 305 บาท/วัน ม.6 + 18 ปี +  - มีประกันสังคม

 15 ม.8 ต.พิจิตร-สากเหล็ก อ.ป่ามะคาบ   ทางโทรศัพท์       

 จ.พิจิตร        

4 บริษัท ว.พรรณเชษฐ์ จ ากัด  1.พนักงานสินเชือ่ 1 ช 305 บาท/วัน ป.ตรี+ 20 ปี +  - มีประกันสังคม

 99/1-2 ต.สามง่าม อ.สามง่าม   2.พนักงานบัญชี 1 ญ 305 บาท/วัน ป.ตรี+ 20 ปี +  

 จ.พิจิตร โทร 056-691090  3.พนักงานการเงิน 1 ญ 305 บาท/วัน ป.ตรี+ 20 ปี +  

5 บริษัท ซีพี อลล์ จ ากัด  1.ผู้ช่วยผู้จัดการฝึกหัด 1 ช/ญ 12,000 บาท ป.ตีร + 20 ปี +  - มีประกันสังคม

 ศูนย์ราชการ ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมือง  2.พนักงานประจ ารา้น 3 ช/ญ 305 บาท/วัน ม.3 + 20 ปี +  

 โทร 086-7306223  3.พนักงาน PART TIME 3 ช/ญ 305 บาท/วัน ม.3 + 20 ปี +  

         

6 ร้านเอม็ เอ เซอร์วิส  ช่างไฟฟ้า 1 ช 10,000 บาท ปวส. + 20 ปี +  - มีประกันสังคม

 55/1 ม.13 ต.สามง่าม อ.สามง่าม       

 จ.พิจิตร โทร 081-5968826        

7 บริษัท เอ ซี 7 กรุ๊ป จ ากัด 1.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 2 ช 305 บาท/วัน ม.3 + 20 ปี +  - มีประกันสังคม

 720/10/11 ถ.บุษบา ต.ในเมือง 2.พนักงานการตลาด 5 ช/ญ 305 บาท/วัน ม.3 + 20 ปี +  

 จ.พิจิตร โทร 089-6354468        

8 บ.เอ็มที แอลลีจี  พนักงานขาย 2 ญ 305 บาท/วัน ปวช.+ 25 ปี+  - มีประกันสังคม

 
39/120-121 ต.ในเมือง อ.เมอืง 
จ.พิจิตร        

 โทร 081-7855506        

9 หจก.ศรีพระจันทร์ ค้าเหล็ก 1.ช่างเช่ือม 2 ช 305 บาท/วัน ม.6 + 30 ปี +  - มีประกันสังคม

 145 ม.5 ต.ห้วยเหตุ อ.ตะพานหนิ 2.พนักงานบัญชี 1 ญ 10,000 บาท ปวส. + 20 ปี +  

 จ.พิจิตร โทร 056-624105        

10 บริษัท ไทยลอตอเต้ จ ากัด  พนง.ขายหนว่ยเงินสด 3 ช/ญ 305 บาท/วัน ม.3 + 20 ปี +  - มีประกันสังคม

 27/99-100  ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมอืง        

 จ.พิจิตร โทร 083-0962048        
11 บริษัทอีซูซุพิจิตร (1999)จ ากัด  ช่างยนต์ 1 ช 305 บาท/วัน ปวส.+ 20 ปี +  - มีประกันสังคม
 22/35 ถ.คลองคะเชนทร์ อ.เมือง        
 โทร 056-990988        

12  ร้าน สุรศักดิ์ ค้าวัสดุ 1.พนักงานรถบรรทุกน้ ามัน 1 ช 305 บาท/วัน ม.3 + 20 ปี +  - มีประกันสังคม
     800/1 ม.9 ต.ทับคล้อ อ.เมือง 2.พนักงานขับรถพ่วง 1 ช 305 บาท/วัน ม.3 + 20 ปี +  - มีประกันสังคม
 โทร 056-641455 3.พนักงานขับรถหกล้อ 1 ช 305 บาท/วัน ม.3 + 20 ปี +  - มีประกันสังคม



วัตถุดิบท่ีใช้ท าแป้งทาโกะ 

1. แป้งเค้กส าเร็จรูปตราว่าว   1 ถ้วยตวง
2. ซอสทาคูมิยาอิ   2 ช้อนโต๊ะ 
3. ไข่ 3 ฟอง
4. นมสดรสจืด  2 ช้อนโต๊ะ
5.  น้ าตาล  1 ครึ่งช้อนโต๊ะ
6. เกลือ  ปลายช้อนชา
7. ผงฟู  ปลายช้อนชา

ส่วนประกอบวัถุตุดิบ

1. ปูอัด  ( ไส้มีหลายอย่างแต่วันนี้ใช้ปูอัดค่ะ)
2. แครอทหั่นเต๋า
3. กระหล่ าปีหั่นปอย 
4. ต้นหอมซอย
5. สาหร่ายเส้น   (ซองละ 10 บาท)
6. มายองเนส 
7. ซอสราดทาโกะส าเร็จรูป  (ขวดละ 108 บาท)

วิธีท าแป้งทาโกะยากิ

1. เทแป้งลงชามผสม จากนั้นใส่ผงฟู และน้ าตาลทราย เกลือ ลงไป  ตามด้วย ไข่ไก่      
3 ฟอง และน้ าเปล่าประมาณ 1 ถ้วยเล็กๆ อย่าลืมใส่นมจืืด 2 ช้อนโต๊ะนะคะ ไม่ต้อง
เยอะมาก

2.  จากนั้นใช้ตระก้อตีแป้ง ตีผสมให้เข้ากัน จากนั้นใส่ซอสญี่ปุ่นลงไป2ช้อนโต๊ะ ตีให้
เข้ากัน  ก็จะได้แป้งที่สีเหลืองนวลน่าทานแบบนี้ค่ะ  หรือใครชอบความเข้มข้นก็
สามารถเติมส่วนผสมของรสชาติได้ค่ะ 

3.  ตั้งกระทะให้ร้อนจากนั้นใช้น้ ามันทาให้ทั่วเพื่อจะให้ทาโกะไม่ติดค่ะ หยอดแป้งลงไปครึ่ง
หลุมแล้วจากนั้นก็ใส่กระหล่ าปลี แครอท ต้นหอม ปูอัดลงไป พอสุกมันจะร่อนให้เอียงองศา
เล็กน้อยแล้วหยอดแป้งให้เต็มหลุม ท าแบบนี้จนกว่าทาโกะจะออกมาเป็นลูกกลมๆ 

4. จากนั้นก็มาถึงขั้นตอน พักขึ้นใส่จาน ราดด้วยมายองเนส และก็ซอสทาโกะส าเร็จรูปค่ะ    
ถ้ามีหมึกแห้งก็โรยได้ค่ะ

ใส่มายองเนสก็น่ากินไม่เบาเลยนะคะ โรยหน้าด้วยต้นหอม และสาหร่าย เพื่อความอร่อยค่ะ

ทาโกะยากิ



       ๘. บน่หรือพูดถึงแง่ลบของท่ีท างาน
      การบ่นหรือพูดถึงแง่ลบของที่ท างานเป็นสิ่งที่ไม่สมควรอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในโลกโซเชียลที่เราได้บันทึกข้อความลงไป    
      เพราะจะท าให้เราถูกมองถึงทัศนคติที่ไม่ดีต่อการท างาน

 ขอ้ควรระวงั ถา้ไม่อยากเสียงานเพราะ Social Media
1. การมีกิจกรรมที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย
การคัดเลือกบุคลากรเข้ามาร่วมงานนั้น บริษัทอาจเข้าไปตรวจเช็กประวัติบุคคลที่ให้ความสนใจด้วยการเข้าไปยัง
โลกโซเชียลของบุคคลคนนั้น ซึ่งกิจกรรมในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์บางอย่างอาจมีอะไรที่ขัดต่อกฎหมาย ซึ่งจุดนี้
ควรต้องระวัง เพราะมันอาจท าให้เราต้องพลาดโอกาสการท างานไปอย่างน่าเสียดาย

2. การดื่มและแสดงความหยาบคาย
การดื่มสังสรรค์ตามงานปาร์ตี้ หรือมีบุคลิกสนุกสนานจนเกินขอบเขตในบางครั้งเป็นเรื่องที่อาจเกิดข้ึนได้ 
ทว่าการที่เราจะใช้รูปเหล่านั้นเป็นรูปโพรไฟล์เพื่อแสดงตัวตนถือเป็นความคิดที่ผิด และจะท าให้เรซูเม่ที่ดี
ของเราไปกองอยู่ในขยะอย่างรวดเร็ว

3. การใชภ้าษาที่แย่บนโลกโซเชียล
การใช้ภาษาอย่างผิดเพี้ยนบนโลกโซเชียลจะเป็นอีกสิ่งส าคัญที่บริษัทจะคัดเราออกก่อนอย่างรวดเร็ว เพราะการใช้
ภาษาวัยรุ่นหรือค าที่ใช้แชทกับเพื่อน ๆ จนกลายเป็นความเคยชินอาจกลายเป็นความน่าร าคาญหรือความรู้สึกไม่ดี
ต่อผู้อ่านทันที

4. โกหกเกี่ยวกับประสบการณ์การท างาน
การเขียนเรซูเม่หรือประสบการณ์การท างานควรเป็นไปอย่างซื่อสัตย์ไม่ว่าจะอยู่ในชีวิตจริงหรือโลกโซเชียล 
และมันคงจะดูแย่ทันทีเมื่อถูกพบว่าประสบการณ์งานท่ีเราเขียนบนโลกโซเชียลเมื่อน ามาเปรียบเทียบกับเร
ซูเม่แล้วไม่ตรงกับความเป็นจริง
 
5. ภาพนู้ดบนโซเชียลมีเดีย
จริงอยู่ว่าภาพนู้ดในมุมหนึ่งคือศิลปะแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะเข้าใจศิลปะ ซึ่งตัวเราอาจจะได้รูปลักษณ์ท่ีสวยงาม ทว่า
ในภาพรวมด้านภาพลักษณ์ขององค์กรอาจท าให้เกิดปัญหาเหล่านี้ขึ้นได้

6. ไม่มีปฏิสัมพันธใ์นโลกโซเชียล
การไม่มีปฏิสัมพันธ์กับโลกโซเชียลมีเดียเลยก็เป็นอีกจุดด้อยหนึ่งที่องค์กรอาจเข้าไปศึกษาตัวตนของเราจาก
เพ่ือน ๆ ที่เรามีปฏิสัมพันธ์ด้วย แต่ถ้าหากไม่มีเลยบางครั้งบริษัทก็อาจไม่เสี่ยงที่จะเลือกเราเข้าร่วมงาน 
เนื่องจากมีข้อมูลของเราไม่เพียงพอ
 
7. มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงเรื่องลามก
แม้ว่าเรื่องทางเพศอาจเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ทว่าเรื่องประเภทนี้ก็เป็นเรื่องแรก ๆ ที่ตัวผู้สมัครงานจ าเป็นต้อง
ระวังให้มากในการแสดงออกต่อสาธารณะ เนื่องจากจะท าให้เราดูเหมือนเป็นพวกหมกมุ่นกับเรื่องพวกนี้ไป
ทันที



        
        วันที่  ๒๘ กุมภาพันธ์  2561  ด าเนินการฝึกอบรมโครงการขยายโอกาสการมีงานท าให้ผู้สูงอายุ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๑   กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้กับผู้สูงอายุ  หลักสูตร “การท าไม้กวาดดอกหญ้า”  ระหว่างวันที่ ๒๘ 
กุมภาพันธ์  และ ๑ – ๒  มีนาคม  ๒๕๖๑  ณ พิพิธภัณฑ์ไทย-พวน หมู่ ๖ บ้าน    ป่าแดง ต าบลหนองพยอม อ าเภอตะพานหิน  
จังหวัดพิจิตร   มีผู้สูงอายุเข้ารับการอบรมจ านวน ๒๐ คน

    
     วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เข้าร่วมโครงการบําบัดทุกข์ บํารุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม ประจําปี 2561 โดยออก
ให้บริการจัดหางานเคลื่อนที่ แนะแนวการประกอบอาชีพอิสระให้กับประชาชนทั่วไปและผู้ว่างงาน ณ วัดใหม่ปลายห้วย หมู่ 11 
ตําบลเนินปอ    อําเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร (นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี) เป็นประธาน  ผู้มาใช้
บริการ จํานวน 105 คน 
         
                       

ภาพกิจกรรม

          ในวันที่ 19 -23  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑   ด าเนินการฝึกอบรมโครงการพัฒนาขีดความสามารถของกลุ่มผู้ใช้แรงงาน 
กิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถของผู้ใช้แรงงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  ดังนี้  
         รุ่นที่  ๑  หลักสูตร “การผูกผ้าและการพับผ้า” จ านวน ๒๐  คน ณ  ศาลาการเปรียญวัดดงชะพลู  ต าบลคลองคะเชนทร์ 
อ าเภอเมืองพิจิตร   จังหวัดพิจิตร                 
         รุ่นท่ี ๒  หลักสูตร  “การถักเปลยวนจากผักตบชวา”  จ านวน  ๒๐ คน  ณ ศาลาเอนกประสงค์  หมู่ ๗ ต าบลทุ่งโพธิ์  
อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
    


