สรุปสถานการณ์แรงงานในจังหวัดสุโขทัย
ภาวะความต้องการแรงงานในจังหวัดสุโขทัย

ประเภทอาชีพ ที่มีความต้องการแรงงานมากที่สุด ได้แก่

ความต้องการแรงงานในจังหวัดสุโขทัย ในเดือนกันยายน
2561 นายจ้ า ง/สถานประกอบการ แจ้ ง ความต้ อ งการแรงงาน
จานวน 311 อัตรา ผู้สมัครงาน จานวน 170 คน บรรจุ จานวน
173 คน เทียบกับเดือนที่ผ่านมา พบว่าความต้องการแรงงานเพิ่มขึ้น
9 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 2.44 ผู้สมัครงานเพิ่มขึ้น จานวน 57 คน
การบรรจุงานลดลงจานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ * 3.70

1. อาชีพงานพื้นฐาน จานวน 126 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 40.51
2. พนักงานบริการ จานวน 89 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 28.62
3. เสมียน เจ้าหน้าที่ จานวน 40 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 12.86
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ตารางที่ 3 ความต้องการแรงงานจาแนกตามประเภทอาชีพ

บรรจุ

ตารางที่ 1 ความต้องการแรงงานในจังหวัดสุโขทัย

ความต้องการแรงงานจาแนกตามระดับการศึกษา

อุตสาหกรรมที่มีความต้องการแรงงานมากที่สุด ได้แก่
1.การผลิต จานวน 116 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 37.30
2.การขายส่งและการขายปลีก จานวน 145 อัตรา คิดเป็นร้อยละ
46.62
3. การบริการ จานวน 20 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 6.43
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ส่วนใหญ่มีความต้องการแรงงานที่จบการศึกษา ระดับ มัธยม
มากที่สุด จานวน 114 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 36.66 รองลงมาคือ
ระดับป.ตรี จานวน 45 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 14.47 และระดับปวช.
จานวน 40 อั ตรา คิ ดเป็ น ร้ อยละ 12.86 และช่ วงอายุ ที่มี ค วาม
ต้องการแรงงานมากที่สุด คือ อายุระหว่าง 18-24 ปี จานวน 112
อัตรา คิดเป็นร้อยละ 36.01 รองลงมาคือ 25-29 ปี จานวน 101
อัตรา คิดเป็นร้อยละ 32.48 และ 30 – 39 ปี จานวน 72 อัตรา
คิดเป็นร้อยละ 23.15
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ตารางที่ 2 ความต้องการแรงงานจาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม
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ตารางที่ 4 ความต้องการแรงงานจาแนกตามระดับการศึกษา

สานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย 1

ผู้สมัครงาน
ผู้สมัครงานจาแนกตามการศึกษา ส่วนใหญ่เป็นผู้จบการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษามากที่สุด จานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 47.76
รองลงมาคื อ ระดั บ ปริ ญ ญาตรี จ านวน 16 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ
23.88 และระดับ ปวช.-ปวส./อนุปริญญา จานวน 8 คน คิดเป็น
ร้อยละ 11.94
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อุตสาหกรรมที่มีการบรรจุงานมากที่สุด คือ การขายส่งและ
การขายปลีก จานวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 83.82 รองลงมาคือ
การผลิต จานวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 67.05 และการบริการ
จานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 11.56
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ผู้ ส มั ค รงานได้ รั บ การบรรจุ ง าน ในเดื อ น กั น ยายน 2561
จานวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ* 101.76 ของผู้ลงทะเบียนสมัคร
งาน
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การบรรจุงาน

ตารางที่ 5 ผู้สมัครงานจาแนกตามระดับการศึกษา

การผ ิต

การบริการ

ตารางที่ 6 การบรรจุงานจาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม

พิ จ ารณาตามช่ ว งอายุ พบว่ า ผู้ ส มั ค รงานที่ มี อ ายุ ร ะหว่ า ง
18–24 ปี มากที่ สุ ด จ านวน 32 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 47.76
รองลงมาคือ อายุระหว่าง 30-39 ปี จานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ
20.90 และช่วงอายุ 25 - 29 ปี จานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ
16.42

ผู้สมัครงานจาแนกตามตาแหน่งงาน ผู้สมัครงานส่วนใหญ่สมัคร
ในต าแหน่ งด้ า นการผลิ ต มากที่ สุ ด จ านวน 43 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ
53.33 รองลงมา เป็นตาแหน่งเสมียน จานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ
12.22 และตาแหน่งพนักงานบริการ จานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ
12.22

ประเภทอาชี พ ที่ มี ก ารบรรจุ ง านมากที่ สุ ด คื อ อาชี พ งาน
พื้ น ฐาน จ านวน 83 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 47.98 รองลงมา
คื อ พนั ก งานบริ ก าร เจ้ า หน้ า ที่ จ านวน 39 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ
22.54 และอาชีพเสมียน เจ้าหน้าที่ จานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ
11.56
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ตารางที่ 7 การบรรจุงานจาแนกตามประเภทอาชีพ

หมายเหตุ* ผูส้ มัครงานมีการขึ้นทะเบียนไว้กบั สานักงานจัดหางานฯ ในเดือนทีผ่ า่ นมาสะสมแต่ได้รบั การบรรจุงานในเดือนกันยายน 2561

สานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย 2

ระดั บ การศึ ก ษาที่ ไ ด้ รั บ การบรรจุ ง าน มากที่ สุ ด คื อ

ช่ ว งอายุ ที่ ไ ด้ รั บ การบรรจุ ง านมากที่ สุ ด คื อ อายุ ร ะหว่ า ง

ระดับมัธยมศึกษา จานวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 49.71 รองลงมา
คือ ระดับปวช./ปวส./อนุปริญญา จานวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ
21.39 และระดั บ ประถมศึ ก ษา จ านวน 22 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ
12.14

30–39 ปี จ านวน 75 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 43.35 รองลงมา
คือ อายุระหว่าง 25-29 ปี จานวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 28.32
และอายุ ร ะหว่ า ง 18 - 24 ปี จ านวน 27 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ
15.61
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ตารางที่ 9 การบรรจุงานจาแนกตามช่วงอายุ
ตารางที่ 8 การบรรจุงานจาแนกตามระดับการศึกษา

การให้บริการจัดหางาน ณ สานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย

สานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย 3

ตาแหน่งงานว่างจังหวัดสุโขทัย ประจาเดือน ตุลาคม 2561
สถานประกอบการ
(ประเภทกิจการ)
บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด
สาขาสุโขทัย
68 ม.3 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง
จ.สุโขทัย 64000
โทรศัพท์ 055-653961
(ธุรกิจค้าปลีก)
บ.ง่วนฮงหลีเครื่องจักรกล
การเกษตร
394 ต.บ้านสวน อ.เมือง
จ.สุโขทัย 64220
โทรศัพท์.055-616135
(จาหน่ายเครื่องยนต์การเกษตร)
บมจ.สยามแม็คโคร
สาขาสุโขทัย
236 ม.4 ต.บ้านหลุม อ.เมือง
จ.สุโขทัย 64000
โทรศัพท์.055-013130-104
(ธุรกิจค้าส่ง)
บ.ฉลามสหทรัพย์
21/1 ม.2 ต.บ้านกร่าง
อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
64170
โทรศัพท์.089-8394994
(ออแกไนซ์)
บ้านศิลาสุโขทัย
34/13 ม.12 ต.บ้านกล้วย
อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทรศัพท์.081-8878963
(จาหน่ายวัสดุก่อสร้าง)
หจก.พิษณุโลก เอ็ม เอส
94/14 ม.13 ต.บ้านกล้วย
อ.เมือง จ.สุโขทัย 64110
โทรศัพท์.055-610900
(จาหน่ายนมเปรี้ยวดัชมิลล์)
บจ.ธงชัยวิทยุ เซลล์ แอนด์
เซอร์วิส (โชว์รมู ใหม่)
89 ม.1 ต.ปากแคว อ.เมือง
จ.สุโขทัย 64000
(จาหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า)

ตาแหน่งงาน

คุณสมบัติ
จานวน เพศ อายุ

วุฒิ

ค่าจ้าง

สวัสดิการ/เงื่อนไข

1.พนักงานขาย
2.พนักงานขายอาหารสด
3.พนักงานแคชเชียร์
4.พนักงานช่วยขาย

5
5
3
1

ช/ญ
ช/ญ
ช/ญ
ช

18+
18+
18+
18+

ม.3+
ม.3+
ปวส.,ม.6
ม.3+

ตามตกลง
ตามตกลง
ตามตกลง
ตามตกลง

1.พนักงานฝ่ายขาย
2.พนักงานฝ่ายการตลาด

2
1

ช/ญ
ช/ญ

2235
2235

ปวช/ปวส
ปวช/ปวส

ตามตกลง 1.มีประกันสังคม
2.มีสวัสดิการอื่นๆ
*ทุกตาแหน่ง*

1.ผจก.บัญชี-การเงิน

1

ช/ญ

30+

ป.ตรี
(สาขาบัญชี)

20,000 1.ต้องมีประสบการณ์
บ./ด.+ ทางานด้านบัญชี 3 ปี
ขึ้นไป

1.พนง.บัญชี

1

ญ

20+

ป.ตรี (บัญชี)

2.นักออกแบบกราฟิก

2

ช/ญ

20+

1.พนง.ขับรถดั๊มพ์
2.พนง.ขับรถบด
3.พนง.ขับรถน้า
4.พนง.ขาย
5.พนง.จัดส่งแผ่นพื้นเสาเข็ม
1.พนักงานฝ่ายขาย
(เขต อ.เมือง,อ.บ้านด่านฯ)

5
1
1
2
1
2

ช
ช
ช
ช/ญ
ช
ช/ญ

20+
20+
20+
20+
20+
25+

1.พนักงานส่งสินค้า

1

ช

20+

QR CODE สานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย

1.มีประสบการณ์จะ
พิจารณาเป็นพิเศษทุก
ตาแหน่ง
2.รักงานบริการ

ตามตกลง 1.มีความรู้ความสามารถ
ด้านการทาบัญชี
ป.ตรี (ออกแบบ ตามตกลง 2.มีความสามารถด้านงาน
กราฟิก)
ออกแบบกราฟิก
*ทุกตาแหน่งหากมี
ประสบการณ์จะพิจารณา
เป็นพิเศษ*
ป.6+
ตามตกลง 1.ทุกตาแหน่งต้องมี
ป.6+
ตามตกลง ใบขับขี่ประเภท 2 ขึ้นไป
ป.6+
ตามตกลง 2.หากมีประสบการณ์จะ
ปวช.+
ตามตกลง พิจารณาเป็นพิเศษ
ปวช.+
ตามตกลง
ป.6+
15,000 1.มีประกันรายได้
บ./ด. 2.มีทุนการศึกษาบุตร
3.มีโบนัส 13 ครั้ง/ปี
4.มีใบขับขี่รถมอเตอร์ไซต์
ม.3+

Facebook: สานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย

ตามตกลง 1.ต้องมีใบขับขี่รถยนต์
2.ส่งสินค้าภายใน
จ.สุโขทัย
3.มีประกันสังคม

สานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย 4

ตาแหน่งงานว่างจังหวัดสุโขทัย ประจาเดือน ตุลาคม 2561
สถานประกอบการ
(ประเภทกิจการ)

ตาแหน่งงาน

คุณสมบัติ
จานวน เพศ อายุ

วุฒิ

ค่าจ้าง

สวัสดิการ/เงื่อนไข

พาวเวอร์มาร์คกงไกรลาศ
111/2 ม.1 ต.ป่าแฝก
อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
64170
โทรศัพท์.081-9712130
(ร้านจาหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า)
บ.เรือนไทย จก.
181/20 ม.4 ต.ธานี อ.เมือง
จ.สุโขทัย 64000
โทรศัพท์.055-612444
(โรงแรม)
หจก.ทองไกรลาศ
198 ม.5 ต.ไกรนอก
อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
64170
โทรศัพท์.086-4454618
(รับเหมาก่อสร้าง)
ร้านเอี่ยมหลีรไี ซเคิล
200/1 ม.3 ต.ในเมือง
อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
64110
โทรศัพท์.086-9399179
(รีไซเคิล)
หจก.เสียงทิพย์การ์ดโฟน
108/4-5 ถ.เอกาทศรฐ
ต.ในมือง อ.สวรรคโลก
จ.สุโขทัย
โทรศพท์.082-2288688
(ติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต)

1.แคชเชียร์

1

ญ

24+

ปวช.+

ตามตกลง 1.สรุปรายรับ-รายจ่าย
2.เก็บเงินหน้าร้าน
3.ใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน
ได้

1.พนง.ต้อนรับ
2.พนง.เสริฟ์
3.ยาม

2
3
1

ช/ญ
ช/ญ
ช

22+
30+

ปวส.+
ม.6+
ม.3+

ตามตกลง 1.พูดภาษาอังกฤษได้
ตามตกลง 1. รักงานบริการ
ตามตกลง 1.ดูแลรักษาความ
ปลอดภัยของบริษัท

1.พนง.ขับรถพ่วง
2.พนง.ขับรถสิบล้อ
3.พนง.ขับรถน้า
4.พนง.ทั่วไป

2
1
1
2

ช
ช
ช
ช

25+
25+
25+
25+

ป.6+
ป.6+
ป.6+
ป.6+

ตามตกลง ทุกตาแหน่งต้องมีใบขับขี่
ตามตกลง รถประเภท 2 ขึ้นไป
ตามตกลง
ตามตกลง

1.พนง.ขับรถพ่วง

2

ช

20+
ไม่เกิน
45 ปี

ป.6+

ตามตกลง มีใบขับขี่รถยนต์ประเภท
3 ขึ้นไป

1.พนง.ขายอินเตอร์เน็ตบ้าน
AIS Fiber

4

ช/ญ

1835

ม.3+ 8,000+ 1.มีประกันสังคม
คอมมิชชั่น 2.มีโบนัสตรุษจีน

บ.เตี้ยง่วนกี่ยนตรการ จก.
98 ม.2 ต.ในเมือง
อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
64110
โทรศัพท์.055-643889
(จาหน่ายเครื่องยนต์ทางการ
เกษตร)
บ.ไทยลอตเต้ จก.
51/33 ถ.บาลเมือง ต.ธานี
อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทรศัพท์.083-0962043
(ผลิตและจาหน่ายหมากฝรั่ง)

1.ที่ปรึกษาการขาย

2

ช/ญ

1835

ปวช.+ ตามตกลง 1.มีใบขับขี่รถยนต์
2.ขับขี่รถยนต์ได้

1.พนง.ขาย

4

ช/ญ

20+

ม.3+

9,700 1.มีประกันสังคม
บ./ด. 2.มีประกันอุบัติเหตุ
+เบี้ยเลีย้ ง 3.มีค่าคอมมิชชั่น
4.ทางานจันทร์-เสาร์
5.เวลา 08.00-17.00
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อาชีพอิสระ “ทาได้...ไม่ยากอย่างที่คิด”

ส่วนผสมไส้
มะพร้าวขูดขาวหรือเนื้อมะพร้าวขูด 100 กรัม
น้าตาลมะพร้าว (ถ้าไม่มีใช้น้าตาลปี๊บแทนได้) 100 กรัม
เทียนอบขนม
ส่วนผสมแป้งห่อไส้
แป้งข้าวเหนียว 100 กรัม
กะทิสด 80 กรัม
สีผสมอาหารสีต่างๆ
ส่วนผสมกะทิหยอดหน้า
กะทิสด 250 กรัม
แป้งข้าวเจ้า 25 กรัม
แป้งถั่วเขียว 5 กรัม
น้าตาลทราย 20 กรัม
เกลือ 3 กรัม
น้าเปล่า 50 กรัม

วิธีทา
1. เตรียมกระทะทองเหลืองใส่มะพร้าวขูดขาวและน้าตาลมะพร้าวลงไป ตั้งไฟอ่อนจนให้น้าตาลละลายทั่วเข้ากับมะพร้าว
พักไว้ให้เย็นปั้นเป็นก้อนกลมๆ ขนาดประมาณ 1 ซ.ม. นาไปอบควันเทียน 30 นาที
2. ผสมแป้งข้าวเหนียวและกะทิสดเข้าด้วยกัน นวดให้เนียนแบ่งเป็นส่วนๆตามสีที่จะผสม นวดผสมกับสีให้เข้ากันดี
3. แบ่งแป้งสีต่างๆเป็นก้อมกลม ขนาดประมาณ 1.5 ซ.ม. แล้วบีบแป้งให้แบน นาไส้มะพร้าวที่เตรียมไว้มาห่อด้วยแป้ง
4. ตั้งน้าให้เดือดแล้วจึงนาไส้ที่ปั้นไว้ลงต้มจนแป้งสุกลอยขึ้นมา ตักขึ้นพักไว้ให้เย็น
5. เทกะทิ น้าเปล่า น้าตาลทราย เกลือป่น แป้งข้าวเจ้า แป้งถั่วเขียว ใช้ไฟอ่อนกวนกะทิไปเรื่อยๆจนแป้งสุก
6. ตักกะทิหยอดใส่ถ้วยเล็กประมาณ ½ ถ้วย นาไส้ที่ต้ม วางลงไปตรงกลาง นาไปนึ่งอีกครั้งประมาณ 5-7 นาที
ขอบคุณข้อมูลดีๆมีสาระจาก เพจ Facebook :STCooking #Starvingtime
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สาระน่ารู้

“การเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานในยุคดิจิทัล”
(Digital Ladour market Transfornation)

1. “GIG Economy รูปแบบใหม่ของการทางาน” คือระบบเศรษฐกิจ ที่ประกอบด้วยงานครั้งคราวหรืองานที่รับจ้างจบเป็น
ครั้งๆไป เช่น Freelance, part-time, temporary, Outsource, คนรับจ้างผ่าน platform ต่างๆ เช่น Uber,Airbnb ซึ่งเป็นที่สนใจ
ของคนรุ่นใหม่ เนื่องจากไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ที่ต้องการมีอิสระได้ทาตามใจตัวเอง เห็นได้ว่าคนยุคนี้ไม่สนใจงานประจาหันมาเป็น
Gig worker กันมากขึ้น
2 “ความไม่สอดคล้องของตลาดแรงงาน” เมื่อพิจารณาตาแหน่งงานว่าง และการฝากประวัติหรือการสมัครงานผ่าน
ระบบอินเตอร์เน็ต พบความไม่สอดคล้องในหลายประเด็น ในช่วงปี ๒๕๕๔-๒๕๕๙ พบว่า ภูมิภาคที่มีความต้องการอาชีพที่มีความ
ต้องการแรงงานมากกว่าผู้สมัครงาน ๓ อันดับแรกคือ ภาคกลาง รองลงมาคือกรุงเทพมหานคร และภาคตะวันออก อาชีพที่มีความ
ต้องการแรงงานมากกว่าผู้สมัครงาน 3 อันดับแรกคือ อาชีพด้านบริการ และการขายงานเกี่ยวกับการประกอบชิ้นส่วน และงานด้าน
เทคนิคต่างๆ สาหรับสาเหตุของความไม่สอดคล้องของตลาดแรงงาน นักศึกษาจบใหม่เลือกงานไม่ตรงสาย บางอาชีพให้เงินเดือนน้อย
กว่าเงินเดือนที่ผู้สมัครงานต้องการ และความไม่สอดคล้องจากการเลือกแบบผิวเผินกล่าวคือ บางตาแหน่งงานมีการกาหนดคุณสมบัติ
เรื่องเพศ และ อายุ ซึ่งอาจไม่ได้สะท้อนผลิตภาพที่แท้จริงของแรงงาน
3.“ตลาดแรงงานในยุคแห่งความปั่นป่วนทางเทคโนโลยี” ที่สาคัญคือ AI (Artificial lntellgence) ซึ่งประกอบด้วย
เทคโนโลยีสาคัญ คือ Sensors, Big Data, AI/Deep Learning และ Cloud Computing นอกจากเทคโนโลยี AI แล้วยังมีเทคโนโลยี
หุ่นยนต์ด้วย ซึ่งทั้ง ๒ เทคโนโลยีสามารถทางานแทนมนุษย์ทั้งเรื่ อง สมอง ตา หู ปาก และมือ ซึ่งรัฐบาลสามารถช่วยแรงงานไทยให้
Reinvent ตัวเอง ดังนี้ 1) สร้างระบบข้อมูลชี้ทักษะที่ตลาดต้องการ 2) สร้างระบบการแนะแนวอาชีพ 3) ส่งเสริมให้ผู้ฝึกอบรมให้
แข่งขันกัน โดยการพัฒนาหลักสูตรที่หลากหลายและจัดการฝึกอบรมคุณภาพสูง 4) สนับสนุนคนงานและนายจ้าง เช่น สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมค่าเสียเวลาในการทางาน เป็นต้น
4. ปัจจัยของเศรษฐกิจโลกที่ไทยต้องเฝ้าระวังในปัจจุบัน ประกอบด้วย 1) เทคโนโลยีที่ก้าวหน้านามาซึ่งห่วงโซ่การผลิต
สินค้าที่สั้นลง 2) การแทนที่แรงงานมีฝีมือด้วยปัญญาประดิษฐ์ 3) ผลต่อเนื่องของปัญหาอัตราการเกิดที่ต่าลง การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
ทาให้ขาดแคลนประชากรวัยแรงงาน 4) ญี่ปุ่นและหลายประเทศที่พัฒนาแล้วทยอยออกมาตรการนาเข้าแรงงานต่างชาติเพื่อแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลน 5) ข้อพิพาททางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน หากยืดเยื้อ รุนแรง ลุกลามและหาข้อสรุปร่วมกันไม่ได้เกิน
กว่า 2 ปี จะส่งผลต่อปริมาณการค้าและเศรษฐกิจโลก
5. ระบบทุ นนิยมรูป แบบใหม่ก าลัง เกิด ขึ้ น ท าให้แรงงานจ านวนหนึ่ง ถูกทดแทนด้ วยเครื่องจักรและเทคโนโลยีใหม่ ๆ
ตลาดแรงงานก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ การใช้ระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์และสมองกลอัจฉริยะ ดังนั้นตลาดแรงงานในอนาคตจะต้องการแรงงาน
ที่มีความรู้และคุณวุฒิสูงขึ้น งานของแรงงานทักษะต่าหรือไร้ทักษะจะถูกแทนที่ด้วยเครื่องจักรและหุ่นยนต์
6. “คุณสมบัติของแรงงานยุคดิจิทัล” คุณสมบัติของแรงงานยุคใหม่จะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ เข้าใจตนเองเรียนรู้ตลอด
ชีวิต ทางานเป็นทีม การเข้าใจอย่างถ่องแท้ต่อความเชื่อของตนเอง สร้างวิสัยทัศน์ ที่ มีร่วมกัน การมองภาพรวมทั้งระบบทักษะดิจิทัล
ลองผิดลองถูกอย่างรวดเร็ว การคิดวิเคราะห์รอบด้าน การคิดแบบเจ้าของ และการคิดต่อยอดไปสู่สิ่งใหม่
7. การขาดการเชื่อมโยงของระดับอุดมศึกษา 5 ด้าน ได้แก่ 1) นายจ้าง/สถานประกอบการ 2) องค์กรต่างๆ ที่ใช้ประโยชน์
จากงานวิจัย 3) สถาบัน/องค์การอื่นๆ 4) ความร่วมมือระหว่างอุดมศึกษากับกระทรวงแรงงาน 5) การศึกษาระดับอื่นๆก่อนมาถึง
อุดมศึกษา นอกจากนี้สถาบันอุดมศึกษามีการจัดตั้งเป็นจานวนมากและการผลิตเน้นไปทางด้านสังคมศาสตร์ซึ่งสวนทางกับทิศทางใน
ปัจจุบันที่เน้นด้านสายวิทยาศาสตร์และช่างฝีมือต่างๆ
ที่มา : กรมการจัดหางาน : การระดมความคิดเห็น เรื่อง “การปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานในยุคดิจิทัล”
ผู้รวบรวมและสรุปข้อมูล : นางทัศนีย์ พงษ์ภู่ นักวิชาการแรงงานชานาญการ
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จังหวัดสุโขทัยขยายเครือข่ายการจัดหางาน
สู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย ขยายเครื อข่ายการจัดหา
งานสู่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในการให้ บ ริ ก ารจั ด หางานให้ กั บ
ผู้ ว่ า งงาน โดยน าร่ อ งในการรั บ บริ ก ารขึ้ น ทะเบี ย นและรายงาน
ผู้ ป ร ะกั น ตนกร ณี ว่ า งงาน ให้ บริ การ จั ด หางานในป ระ เทศ
และให้ บ ริ ก ารรั บ ลงทะเบี ย นผู้ ป ระสงค์ จ ะไปท างานต่ า งประเทศ
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
นางอนุ ว รรณ แสงประเสริ ฐ จั ด หางานจั ง หวั ด สุ โ ขทั ย
กล่ า วว่ า กรมการจั ด หางาน ได้ มีน โยบายสร้ า งเครื อ ข่ า ยจัด หางาน
สู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อขยายโอกาสให้ผู้ว่างงานในระดับ
ตาบลและหมู่ บ้าน ได้รับ รู้และเข้าถึงข้อมูล สารสนเทศการมี งานท า
โดยนาร่องในการรับบริการขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกันตนกรณี
ว่ างงานผ่ านระบบ Internet ทางเว็ ปไซต์ http://empui.doe.go.th
รั บ บ ริ ก า ร ขึ้ น ท ะ เ บี ย น ห า ง า น ใ น ป ร ะ เ ท ศ ผ่ า น เ ว็ ป ไ ซ ต์
smartjob@doe.go.th และรับบริการลงทะเบียนผู้ประสงค์จะไป
ทางานต่างประเทศผ่านเว็ปไซต์ toea.doe.go.th สาหรับผู้ว่างงานที่ไม่
สะดวกในการใช้ ระบบ Internet ซึ่ งขณะนี้มีองค์กรปกครองส่ว น
ท้อ งถิ่ น ร่ ว มเป็น เครื อ ข่ า ยในการแนะน าการให้ บ ริ ก ารแล้ ว จ านวน
7 แห่ง ในพื้นที่ 4 อาเภอ ดังนี้
1.อาเภอทุ่งเสลี่ยม จานวน 3 แห่ง ณ เทศบาลตาบลกลางดง
เทศบาลตาบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ และ เทศบาลตาบลทุ่งเสลี่ยม
2.อาเภอศรีสัชนาลัย จานวน 1 แห่ง ณ เทศบาลตาบลหาดเสี้ยว
3.อาเภอกงไกรลาศ จานวน 2 แห่ง ณ อบต.ไกรกลาง
และอบต.บ้านใหม่สุขเกษม
4.อาเภอสวรรคโลก จานวน 1 แห่ง ณ อบต.ท่าทอง
ส านั ก งานจั ด หางานจั ง หวั ด สุ โ ขทั ย จึ งขอประชาสั ม พั น ธ์
ให้ ผู้ ป ระกั น ตนกรณี ว่ า งงานและผู้ ที่ ต้ อ งการหางานท าในพื้ น ที่
อ.ทุ่งเสลี่ยม อ.ศรีสัชนาลัย อ.กงไกรลาศ และ อ.สวรรคโลก สามารถใช้
บริก ารได้ที่ องค์ กรปกครองส่วนท้อ งถิ่น ในพื้ นที่ ทั้ง 7 แห่ง ดังกล่า ว
และที่ ส านั ก งานจั ด หางานจั ง หวั ด สุ โ ขทั ย ได้ เ ช่ น เดิ ม สอบถ าม
รายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0 5561 0218 – 9 ต่อ 104
หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2

ตู้งานอัจฉริยะ (Job Box)
“จับคู่คนให้ตรงงานจัดหางานให้ตรงใจ”
กรมการจั ด หางานน านวั ต กรรมใหม่ “ตู้ ง านอั จ ฉริ ย ะ

ออกให้
ริการแก่ผออกให้
ู้ ที่กาลับงริหางานท
บคู่คนให้
(Job บBox)”
การแก่ ผาู้ที่ กตามสโลแกน
าลังหางานทา “จั
ตามสโลแกน
ตรงกั
รงใจ” ต รงใจ”
เพื่อเพิ่มความสะดวกให้
แก่
“จั บ คูบ่ คงาน
นให้ ตหางานได้
รงกั บ งานตหางานได้
เพื่ อ เพิ่ ม ความสะดวก
ประชาชนในพื
้นที่จ้นานวน
6 แห่6ง แห่ง
ให้แก่ประชาชนในพื
ที่ จานวน

นางอนุ ว รรณ แสงประเสริ ฐ จั ด หางานจั ง หวั ด สุ โ ขทั ย
นางอนุ
วรรณได้นแสงประเสริ
ฐ จัใดนการหางานท
หางานจัง หวัามา
ด
เปิดเผยว่า กรมการจั
ดหางาน
านวัตกรรมใหม่
สุให้
โขทั
บ ริยก ารประชาชนผู
เปิดเผยว่า กรมการจั
้ ว่ า งงาน ดผู้หางาน
ที่ ก าลั ง หางานท
ได้นานวัา ตผูกรรมใหม่
้ ที่ ล งทะเบีใยนน
สวัสดิการแห่ามาให้
งรัฐที่ประสงค์
จะหางาน ตลอดจนประชาชนผู
การหางานท
บริการประชาชน
ผู้ว่างงาน้สผูนใจทั
้ที่กาลั่วไปง
โดยมีการน
จฉริยยะนสวั
(JOB
้เอทีเอ็ม
หางานท
า ผูาตู้ท้งี่ลานอั
งทะเบี
สดิกBOX)
ารแห่งซึรั่งฐมีทีลัก่ปษณะคล้
ระสงค์าจยตู
ะหางาน
(ATM)
โดยใช้
บ
ั
ต
รประชาชนใบเดี
ย
ว
ในการสมั
ค
รงานสามารถ
ตลอดจนประชาชนผู้ส นใจทั่ว ไป โดยมีการนาตู้งานอัจฉริยะ
“จับคู่คนให้ตรงกับงาน หางานได้ตรงใจ” เมื่อกดทารายการจะเชื่อมโยง
(JOB
BOX)การสมั
ซึ่งมีคลรงาน
ักษณะคล้
ายตู้เอทีวเอ็ประหยั
ม (ATM)
ัต ร
ไปถึงระบบ
ได้สะดวกรวดเร็
ดเวลาโดยใช้
ซึ่งมีขั้นบตอน
ประชาชนใบเดี
ในการสมัคเพีรงานสามารถ
“จับคู่คนให้
ตรง
การดาเนินการง่ายยวสะดวกสบาย
ยงแค่ใช้บัตรประชาชนเสี
ยบเครื
่ อง
กัสมาร์
บงานทการ์
หางานได้
ตรงใจ”
มโยงไปถึ
ด หลังจากนั
้นให้บันเมืทึ่กอข้กดท
อมูลารายการจะเชื
ส่วนตัววุฒิการศึ่อกษา
ตาแหน่งง
ระบบ
การสมัคครรงาน
สะดวกรวดเร็
ว ประหยั
ดเวลา
ซึ่งคมีร
งานที่ต้องการสมั
ค้นหาตได้าแหน่
งงานที่ต้องการสมั
ครงาน
และสมั
านทางตู้งาเนิ
านอันจฉริ
ยะ (Job
box) โดยการจั
่ตาแหน่
ขังานผ่
้ น ตอนการด
การง่
า ย สะดวกสบาย
เพีบยคูงแค่
ใ ช้ บงังาน
ตร
(Matching)
ซึ
ง
่
ระบบจะส่
ง
ข้
อ
มู
ล
รายละเอี
ย
ดการสมั
ค
รงานให้
น
ายจ้
ประชาชนเสียบเครื่องสมาร์ทการ์ด หลังจากนั้นให้บันทึ กข้อมูาลง/
ารณาทางอี
และผู้ส่ ตมั้คอรงานสามารถถ่
อาร์
ส่สถานประกอบการพิ
ว นตั ว วุ ฒิ ก ารศึ กจษา
ต าแหน่เมล์ง งานที
งการสมั ค ร าค้ยคินวหา
โค๊ด (QR Code) สาหรับไว้ตรวจสอบรายละเอียดในการสมัครงานได้
ตาแหน่งงานที
่ต้องการสมั
รงาน
านด
จัดหางานจั
งหวัดสุคโขทั
ย กล่และสมั
าวเพิ่มเติคมรงานผ่
ว่า ในส่าวนทางตู
นของจัง้งหวั
อัสุจโฉริ
โดยการจั
่ตาแหน่มาให้
งงานบริ(Matching)
ซึ่ง
ขทัยยะได้(Job
นาตู้งbox)
านอัจฉริ
ยะ (Jobบคูbox)
การกับประชาชน
ระบบจะส่
งข้อมู6ลตูรายละเอี
ยดการสมั
ครงานให้
ในพื้นที่ จานวน
้ โดยนาไปติ
ดตั้งตามสถานที
่ต่าง ๆนายจ้
ดังนี้ าง/สถาน
ประกอบการพิ
1. ห้ า งสรรพสิจนารณาทางอี
ค้ า บิ๊ ก ซี ซุ ปเมล์
เปอร์
และผู
เ ซ็ น้สเตอร์
มัครงานสามารถถ่
จ ากั ด สาขาสุาโยคิ
ขทัวย
บริการCode)
ATM สาหรับไว้ตรวจสอบรายละเอียดในการ
อาร์โณค๊ดจุด(QR
างสรรพสิน ค้าบิ๊ กซี ซุปเปอร์ เ ซ็ นเตอร์ จากั ด สาขาสวรรคโลก
สมั2.คห้รงานได้
ณ บริเวณทางเข้า
3. เรือนจาจังหวัดสุจัโดขทัหางานจั
ย บริเวณอาคารที
ักรอเยี
งหวัดสุโ่พขทั
ย กล่่ยมญาติ
าวเพิ่มเติมว่า ใน
ที่ว่าการอ
ส่4.วนของจั
งหวัาเภอกงไกรลาศ
ดสุโขทัย ได้นาตู้งานอัจฉริยะ (Job box)
5.ที่ว่าการอาเภอทุ่งเสลี่ยม
6.ที่วบ่าการอ
าเภอศรี
สัชนาลัย ้นที่ จานวน 6 ตู้ โดยนาไปติดตั้ง
มาให้
ริการกั
บประชาชนในพื
สานั่ตกงานจั
ตามสถานที
่าง ๆดดัหางานจั
งนี้ งหวัดสุโขทัย จึงขอประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ที่
ว่ า งงานและผู้ ที่ ล งทะเบี ย นสวั ส ดิ ก ารแห่ ง รั ฐ ที่ ป ระสงค์ จ ะหางาน
1. จุ ด บ ริ ก า ร ATM บ ริ เ ว ณ ท า ง เ ชื่ อ ม
ผู้ที่กาลังหางานทา ตลอดจนประชาชนผู้สนใจทั่วไป สามารถใช้บริการได้
ค้ ากบิงานจั
๊ ก ซี ดซุหางานจั
ป เปอร์งเหวัซ็ นดสุเตอร์
ทุกวัน สอบถามข้อมูลห้เพิา่มงสรรพสิ
เติมได้ที่ สนานั
โขทัย
ากัด สาขาสุ
หมายเลขโทรศัพท์ 0 จ5561
0218โขทัหรืยอสายด่วนกระทรวงแรงงาน
1506 กด 2 2. บริ เ วณทางเข้ า ห้ า งสรรพสิ น ค้ า บิ๊ ก ซี

ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด สาขาสวรรคโลก
3. บริเวณอาคารที่ว่าการอาเภอกงไกรลาศ
4. บริเวณอาคารที่ว่าการอาเภอทุ่งเสลี่ยม
5. บริเวณอาคารที่ว่าการอาเภอศรีสัชนาลัย
6. บริเ วณอาคารที่พัก รอเยี่ย มญาติเ รือ นจ า
จังหวัดสุโขทัย
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ข่าวประชาสัมพันธ์

-

ช่องทางหางาน หาคนงาน ตาแหน่งงาน ดาวน์โหลด Application Smart Job Center
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ภาพกิจกรรมสานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย ประจาเดือนกันยายน 2561

วันที่ 4 กันยายน 2561 เข้าตรวจสอบสถานประกอบการและการทางานของคนต่างด้าว ในเขตพื้นที่อาเภอ
บ้านด่านลานหอยและอาเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย

วันที่ 5-9 กันยายน 2561 เปิดรับสมัครและคัดเลือกคนหางานเพื่อไปทางานในประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการ
“ความร่วมมือ ไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน :TIC” ครั้งที่ 13 ณ สานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย

วันที่ 13 กันยายน 2561 ออกบริการจัดหางานเคลื่อนที่ ตามโครงการพัฒนาระบบบริการจัดหางานอย่างยั่งยืน
กิจกรรมมีงานทานาชุมชนเข้มแข็ง ร่วมกับหน่วยบาบัดทุกข์ บารุ งสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดสุโขทัย ณ โรงเรียน
บ้านกมลราษฎร์ หมู่ที่ 10 ตาบลบ้านใหม่ไชยมงคล อาเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย

วันที่ 24 กันยายน 2561 ดาเนินการตรวจสอบหลักเกณฑ์การขอใช้สิทธิตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
พัฒนาคุ ณภาพชี วิ ตคนพิ การฯ ของธนาคารเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบ้า นกล้ว ยและสาขาสวรรคโลก จั งหวัด สุโ ขทั ย
(หน่วยงานรัฐ)
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