สถานการณแรงงานในจังหวัดสุโขทัยประจําเดือนเมษายน 2563
1.ความตองการแรงงานในจั
ในจังหวัดสุโขทัย
นายจาง/สถานประกอบการ
สถานประกอบการ จํานวน 36 แห ง แจง ความต องการแรงงานผ านบริการจั ดหางานของสํ านักงาน
จัดหางานจังหวัดสุโขทัย ณ เดือนเมษายน 2563 จํานวน 195 อัตรา เปนความตองการแรงงานในระดับปวช.-ปวส./อนุปริญญา
มากที่สุด จํานวน 78 อัตรา คิดเปนรอยละ 40.00 รองลงมา ไดแก ระดับมัธยมศึกษา จํานวน 62 อัตรา คิดเปนรอยละ 31.79
และระดับชั้นประถมศึกษา จํานวน 22 อัตรา คิดเปนรอยละ 11.28
ความตองการแรงงาน
จํานวน 195 อัตรา
เพิ่มขึ้น 7.73 %
เดือนมีนาคม 2563 จํานวน 181 อัตรา
เดือนเมษายน 2563 จํานวน 195 อัตรา

บรรจุงาน
จํานวน 191 อัตรา
เพิ่มขึ้น 26.49%

ผูมาใชบริการ
จํานวน 219 อัตรา
ลดลง 11.34%
เดือนนมีนาคม 2563 จํานวน 247 อัตรา
เดือนนเมษายน 2563 จํานวน 219 อัตรา

เดือนมีนาคม 2563 จํานวน 151 อัตรา
เดือนเมษายน 2563 จํานวน 191 อัตรา

ความตองการแรงงาน 5 อันดับแรกในกลุมตางๆ
1. ชางเทคนิคและผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ จํานวน 77 อัตรา
- โฟรแมน
- ชางไฟฟา
- ชางเทคนิคทั่วไป
- ผูจัดการฝายขาย
- พนักงานขายประกัน
- พนักงานบริการลูกคา
- พนักงานการตลาด
- พนักงานออกแบบกราฟฟก/ปายไวนิล

2. อาชีพพื้นฐาน จํานวน 50 อัตรา
- พนักงานลางรถ
- พนักงานฝายผลิต
- พนักงานซักรีด
3. ผูปฏิบัติงานในโรงงาน ผูควบคุมเครื่องจักร
และผูปฏิบัติงานดานการประกอบ จํานวน 25 อัตรา
- พนักงานขับรถสวนบุคคล
- พนักงานขับรถหกลอ

4. พนักงานบริการ พนักงานขายในรานคาและตลาด
จํานวน 20 อัตรา
5. ผูปฏิบัติโดยใชฝมือในธุรกิจตางๆ จํานวน 16 อัตรา
- แมบานสวนบุคคล/(โรงแรม)
- ชางเจียระไนเพชรพลอย
- พอครัวอาหารไทย
- ชางเคาะ/พนสี
- พนักงานเสิรฟ
- ชางเชื่อม
- ชางซอมรถยนต

-2ความตองการแรงงานจําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม เดือนเม.ย.63

อุตสาหกรรมที่มีความตองการแรงงานมากที่สุด 5 อันดับแรก
1. การขายสงและการขายปลีก จํานวน 96 อัตรา คิดเปนรอยล
ยละ 49.23
ยละ 27.69
2. ที่พักแรมและบริการดานอาหาร จํานวน 54 อัตรา คิดเปนรอยล
3. การผลิต จํานวน 23 อัตรา คิดเปนรอยละ 11..79
4. การกอสราง จํานวน 11 อัตรา คิดเปนรอยละ 55.64
5. กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย จํานวน 10 อัตรา
คิดเปนรอยละ 5.13

96

การขายสงฯ
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ทีพ่ กั แรมฯ
23

การผลิต
การกอสราง

11

กิจกรรมทางการเงินฯ

10
0

ประเภทอาชีพ ที่มีความตองการแรงงานมากที่สุด 5 อันดับแรก
1. ชางเทคนิคและผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ จํานวน 77 อัตรา
คิดเปนรอยละ 39.49
2. อาชีพพื้นฐาน จํานวน 50 อัตรา คิดเปนรอยละ 25.64
3. ผูปฏิบัติงานในโรงงานฯ จํานวน 25 อัตรา คิดเปนรอยละ 12.82
4. พนักงานบริการฯ จํานวน 20 อัตรา คิดเปนรอยละ 10.26
5. ผูปฏิบัติโดยใชฝมือในธุรกิจตางๆ จํานวน 16 อัตรา คิดเปน
รอยละ 8.21

ความตองการแรงงานจําแนกตามระดับการศึกษา
สวนใหญมีความตองการแรงงานที่จบการศึกษาระดับปวช.-ปวส.
/อนุปริญญา มากที่สุด จํานวน 78 อัตรา คิดเปนรอยละ 40.00
รองลงมา คือ ระดับมัธยมศึกษา จํานวน 62 อัตรา คิดเปนรอยละ
31.79 และระดับชั้นประถมศึกษา จํานวน 22 อัตรา คิดเปนรอยละ
11.28
พิจารณาตามชวงอายุ
ชวงอายุที่มีความตองการแรงงานมากที่สุด คือ อายุระหวาง
18 - 24 ป จํานวน 85 อัตรา คิดเปนรอยละ 43.59
59 รองลงมา คือ
อายุระหวาง 25 - 29 ป จํานวน 47 อัตรา คิดเปนรอยละ 24.10
และอายุ ระหว าง 30-39 ป จํ านวน 42 อั ตรา คิ ดเป นร อ ยละ
21.54
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ความตองการแรงงานจําแนกตามระดับการศึกษา เดือน เม.ย.63
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2. ผูสมัครงานที่มาใชบริการ
มีผูสมัครงานมาใชบริการในเดือนเมษายน 2563 จํานวน 139 คน
ผูสมัครงานจําแนกตามระดับการศึกษา สวนใหญเปนผูจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จํานวน 73 คน คิดเปน
รอยละ 52.52 รองลงมาคือ ระดับประถมศึกษา จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 15.83 และระดั
และ บปวช.-ปวส./
อนุปริญญา จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 15.10
ระดับมัธยมศึกษา
จํานวน 73 อัตรา
คิดเปน 52.52 %

ระดับปวช.-ปวส./อนุ
ปวช
ปริญญา
จํานวน 21 อัตรา
คิดเปน 15.10 %

ระดับประถมศึกษา
จํานวน 22 อัตรา
คิดเปน 15.83 %

ผูสมัครงานจําแนกตามชวงอายุ

สวนใหญพบวาผูสมัครงานที่มีอายุระหวาง 18
18-24 ป
มากที่สุด จํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ 51.80 รองลงมาคือ
อายุระหวาง 25-29 ป จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 17.99
และชวงอายุ 30-39 ป จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 15.83
ผูสมัครงานจําแนกตามตําแหนงงาน
ผู ส มั ค รงานส ว นใหญ ส มั ค รงานในตํตํ า แหน ง ช า งเทคนิ ค
และผูปฏิบัติงาน มากที่สุด จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 34.53
รองลงมาเปนตําแหนงอาชีพพื้นฐาน จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ
20.86 และตําแหนงเสมียน/เจาหนาที่ จํานวน 19 คน คิดเปน
รอยละ 13.67

ผูสมัครงานจําแนกตามช
แนก
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-43. ผูสมัครงานที่ไดรับการบรรจุงาน
ผูมาใชบริการสมั
สมัครงานไดรับการบรรจุงานในเดือนนเมษายน 2563 จํานวน 191 คน
การบรรจุงานจําแนกตามประเภทอุอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมที่มีการบรรจุงานมากที่สุด คือ การขายสงและการขาย
ปลีก จํานวน 70 คน คิดเปนรอยละ 36.65
65 รองลงมา คือ ที่พักแรมและบริการดานอาหาร จํานวน 59 คน คิดเปน
รอยละ 30.89 และการผลิต จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 15.18
การบรรจุงานจําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม เดือน เม.ย.63

การขายส่งฯ

29
(คิคิดเปน 15.18%)

ทีพักฯ
การผลิต

70
(คิดเปน 36.65%)

59
(คิดเปน 30.89
89%)

การบรรจุงานจําแนกตามประเภทอาชีพ อาชีพที่มีการบรรจุงานมากที่สุด คือ ชางเทคนิคและผูปฏิบัติงานที
าน ่เกี่ยวของ
จํ า นวน 56 คน คิ ด เป น ร อยละ 29.32
32 รองลงมา คือ อาชี พ พื้ นฐาน จํ า นวน 40 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 20.94
และผูปฏิบัติโดยใชฝมือในธุรกิจตางๆ จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 13.09
การบรรจุงานจําแนกตามประเภท
แนกตามประเภทอาชีพ เดือนเม.ย.63
ช่างเทคนิคฯ
อาชีพพืนฐาน

25
((คิดเปน 13.09%)

ผู้ปฏิบตั ิฯ

40
(คิคิดเปน 20.94%)

56
(คิดเปน 29.32%)
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ตําแหนงงานวางจังหวัดสุโขทัย ประจําเดือนพฤษภาคม 2563
สถานประกอบการ
(ประเภทกิจการ)
บมจ.ทริปเปลที บรอดแบนด
345/1 ม.9 ต.ปากแคว
อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทร 055 0100303-2
(ติดตั้งอินเตอรเน็ต)
อูพยงคการชาง สุโขทัย
15/3 ม.10 ต.บานสวน
อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทร 088-2523430
(อูซอมรถ)
บมจ.ซิงเกอรประเทศไทย
สุโขทัย
75 ถนนจรดวิถีถอง ต.ธานี
อ.เมือง จ.สุโขทัย
โทร 085-4854729
(ขายเครื่องใชไฟฟา)
บจก.นิวแมน สาขาสุโขทัย
35/4-7 ม.12 ต.บานกลวย
อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทร 055 611525
(จําหนายรถบรรทุก)
รานทีมารท
355 ม.16 ต.โตนด
อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 64160
โทร 055-693175
(จําหนายสินคาอุปโภคและ
บริโภค)
หจก.สุวรรณแอสฟลท
76 ม.8 ต.นาขุนไกร
อ.ศรีสําโรง จ.สุโขทัย
64120
โทร 055-615803
(รับเหมากอสรางถนน)

ตําแหนงงาน
1.ชางเทคนิค

จํานว
น
1

1.ชางไฟฟา

คุณสมบัติ
เพศ อายุ

วุฒิ

คาจาง

สวัสดิการ/เงื่อนไข

ช

2030

ปวช+
ไฟฟา

ตามตกลง

- มีภูมิลําเนาใน
จังหวัด
สุโขทัย

1

ช

20+

ปวช+

ตามตกลง

- ไมจําเปนตองมี
ประสบการณ
- ขยัน

1.ผูจัดการสาขา
2.พนักงานขาย

1
1

ช/ญ

20+

ม.6+

ตามตกลง

- ขับรถยนตได
- มีใบขับขี่รถยนต

1.พนักงานขาย

3

ช/ญ

20+

ม.6

ตามตกลง

-ขับรถยนตได
-มีรถยนตเปนของ
ตัวเอง

1.พนักงานการตลาด
2.พนักงานขาย

1
5

ช/ญ
ญ

22+
18+

ปวส+
ม.3+

ตามตกลง

- มีประสบการณ
พิจารณาเปนพิเศษ

1.ชางเชื่อม
2.แมบาน

2
1

ช
ญ

25- ไมจํากัด
50

ตามตกลง

- มีประสบการณ
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ตําแหนงงานว
านวางจังหวัดสุโขทัย ประจําเดือนพฤษภาคม 2563
สถานประกอบการ
(ประเภทกิจการ)
รานศิลปชัย
130/6-7 ต.ธานี อ.เมือง
จังหวัดสุโขทัย 64000
โทร 055 611468
(ติดตั้งเครื่องเสียง)
บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต
90/79 ม.3 ต.ยานยาว
อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
64110
โทร 087-6275688
(การตลาด)
บจก.โตโยตา
เอกซเซลเลนท
199 ม.12 ต.บานสวน
อ.เมือง จ.สุโขทัย
64220
โทร 055-609300
(จําหนายรถยนต
ยี่หอโตโยตา)
บานมะขวิดคาเฟ
214/2 ม.2 ต.เมืองเกา
อ.เมือง จ.สุโขทัย
64210
โทร 089-7064019
(บริการหองพัก)

วุฒิ
ป.6+
ป.6+

คาจาง

สวัสดิการ/เงื่อนไข

1.ชางฟลม
2.ชางเครื่องเสียง

จํานวน
2
2

คุณสมบัติ
เพศ อายุ
ช
20+
ช 20+

315+/ว
315
315+/ว
315+/

-มีประสบการณ
พิจารณาเปนพิเศษ

1.เลขานุการ
2.ผูชวยผูจัดการ
3.ฝายการตลาด

3
5
10

ญ 22+
ช/ญ 25+
ช/ญ 25+

ม.6+
ม.6+
ม.6+

9,000+/
,000+/ด - มีประกันสังคม
15,000+/
,000+/ด - มีคาคอมมิชชั่น
10,000+/
,000+/ด

1.พนักงาน IT

2

ช/ญ 20+

ปวช+

ตามตกลง - จบสาขาที่
เกี่ยวของ
- มีประกันสังคม

1.แมบาน

1

ป.6+

ตามตกลง - ทดลองงาน 3
เดือน ไดวันละ
250
- ทํางาน จ-อา เวลา
6.00 น. - 16.30
น.

ตําแหนงงาน

ญ

- 40

สแกน QR CODE
ตําแหนงงานวางเพิ่มเติม
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ตําแหนงงานวางคนพิการ ประจําเดือนพฤษภาคม 2563
สถานประกอบการ
ตําแหนงงาน
(ประเภทกิจการ)
บริษัท แพรกติกา จํากัด 1.พนักงานฝายผลิต
1/18 ม.1 ถ. สุขาภิบาล
5 ซ.94 แขวงสายไหม
เขตสายไหม กทม.
10220
โทรศัพท 0911204094
(ผลิตของตกแตงภายใน
,เฟอรนิเจอร)
บริษัท โซลารตรอน จํากัด 1.พนักงานฝายผลิต
88/8,88/9 ถ.ธนะรัชต
ต.หนองน้ําแดง อ.ปากชอง
จ.นครราชสีมา 30130
โทรศัพท 044938972-4
(ผลิตแผนเซลลและแผง
เซลลแสงอาทิตย)

คุณสมบัติ
จํานวน เพศ อายุ
วุฒิ
20 ช/ญ 25-45 ไมจํากัด

10

ช/ญ

๑๘+

ไมจํากัด

คาจาง

สวัสดิการ/เงื่อนไข

9,000 /ด. 1. มีประกันสังคม,
มีโบนัส
2.มีคารักษาพยาบาล
3.มีชุดฟอรมพนักงาน
4.มีเบี้ยขยัน, มีโอที
**ความพิการ
ทางการเคลื่อนไหว
พิการทางการได
ยิน**
ตามตกลง 1. มีประกันสังคม,
มีโบนัส
2.มีคา
รักษาพยาบาล
3.มีชุดฟอรมพนักงาน
4.มีเบี้ยขยัน, มีโอที
**ความพิการ
ทางการเคลื่อนไหว
พิการทางการได
ยิน**

ขอเชิญใชบริการศูนยบริการจัดหางานคนพิการ

สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย

ตั้งศูนยบริการจัดหางานคนพิการไวเพื่อบริการใหคําปรึกษา
และแนะนําอาชีพอิสระสาขาตางๆขอมูลขาวสารคนพิการ ตําแหนงงานคนพิการ

ขอเชิญทานที่สนใจ หาความรูและใชบริการหรือขอรับเอกสารพรอมทั้งขึ้นทะเบียนหางานไดที่ ศูนยบริการ
จัดหางานคนพิการ สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย เลขที่ 285 หมูที่ 14 ถนนสุโขทัย-กําแพงเพชร ตําบลบานกลวย
อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64000 ไดทุกวันและเวลาราชการ
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ขาวจัดหางาน

ขยายเวลาการรับสมัครคนหางานไปทํางานประเทศมาเลเซีย

ตําแหนงพนักงานนวด
บริษัท Energy Haven Sdn. Bhd. ครั้งที่ 2
นายนิพนธ ดาวัลย จัดหางานจังหวัดสุโขทัย เปดเผยวา กรมการจัดหางานประกาศรับสมัคร
คนหางานไปทํางานประเทศมาเลเซี ย ตํา แหนง พนั ก งานนวด จํ านวน 19 อัต รา กับ นายจางบริ ษั ท
Energy Haven Sdn. Bhd. ซึ่งประกอบธุรกิจนวดแผนไทย คัดเลือกโดยวิธีการทดสอบฝมือ
และสัมภาษณ เดินทางไปทํางาน โดยรัฐจัดสง
กําหนดวันรับสมัคร ตั้งแตบัดนี้จนถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563
ผูสมัครตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
เพศหญิงและเพศชาย มีอายุระหวาง 23 - 44 ป
มีใบประกาศนียบัตรผานการฝกอบรมหลักสูตรประเภทการนวดไทย จํานวน 150 ชั่วโมงขึ้นไป จากสถาน
ฝกอบรมที่ไดรับการอนุมัติหลักสูตรจากกระทรวงสาธารณสุข หรือผานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ
ประเภทการนวดไทย ระดับ 1 ขึ้นไป จากกระทรวงแรงงาน
อัตราคาจาง ไมนอยกวา 3,000 ริงกิตตอเดือน หรือประมาณ 22,800 บาท
เงื่อนไขการจาง ระยะเวลาการจาง 2 ป ตอสัญญาไดอีก 2 ป โดยนายจางจะจายเบี้ยเลี้ยงคาอาหาร 800
ริงกิตตอเดือน จัดเตรียมที่พักพรอมอุปกรณพื้นฐานในการประกอบอาหารใหฟรี ลูกจางจะทํางานเปนกะ ทํางาน 8
ชั่วโมงตอวัน และ 6 วันตอสัปดาห นายจางรับผิดชอบคาตั๋วเครื่องบินไป – กลับ เมื่อทํางานครบสัญญา 2 ป และจะ
ทําประกันเงินทดแทน (SOCSO) และประกันสุขภาพ (SPIKPA) ตามที่รัฐบาลมาเลเซียกําหนด หลังจากทํางานครบ
1 ป มีสิทธิ์ลาประจําปได 11 วัน
หลักฐานการสมัครงาน 1.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 1 ฉบับ 2.รูปถายขนาด 2 นิ้ว จํานวน 1 รูป
3.สําเนาหนังสือเดินทาง (ถามี) จํานวน 1 ฉบับ 4.สําเนาประกาศนียบัตรผานการฝกอบรม จํานวน 1 ฉบับ
ชองทางการยื่นใบสมัคร ผูที่มีคุณสมบัติครบถวนและสนใจสมัครไปทํางานกับนายจางสามารถเลือก
ชองทางในการยื่นใบสมัคร ดังนี้ 1.ยื่นใบสมัครพรอมหลักฐานทางไปรษณียดวนพิเศษ (EMS) หรือบริการรับสงพัสดุ
ของบริ ษั ท เอกชนที่ ส ามารถตรวจสอบการรั บ ส ง ของได 2.ยื่ น ทางไปรษณี ย อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส (E-Mail):
taiwansectiontoea@gmail.com ซึ่งสามารถยื่นไดตั้งแตบัดนี้เปนตนไปจนถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563

ผูสนใจสมัครสอบถามเพิ่มเติมไดที่ สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย เลขที่ 285 หมูที่ 14 ถนนสุโขทัย
-กําแพงเพชร ตําบลบานกลวย อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย เบอรโทรศัพท 0 5561 0218 - 9 ในวันและ
เวลาราชการ
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นายนิ พ นธ ดาวัล ย จั ด หางานจั ง หวั ด สุ โ ขทั ย กล า วว าเนื่ อ งจากสภาวะเศรษฐกิ จ โลกที่ซ บเซาจาก
สถานการณ ก ารแพร ระบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา (Covid-19) ส ง ผลใหน ายจ า ง/สถานประกอบการ
ง
ประสบปญหาดานการสงออก ไมมีกําลังซื้อ หรือขายสินคาไมไดจึงปรับเปลี่ยนรูปแบบจากการจางงานเต็มวันเปน
การจางงานแบบ Part-time เพื่อลดคาใชจายและรักษาองคกรไวใหนานที่สุด ประกอบกับรูปแบบการทํางานของ
คนรุนใหมไดมีการปรับเปลี่ยนไป โดยเฉพาะการรับงานอิสระที่นายจางสามารถกําหนดเวลาทํางานไดเปนบาง
ชวงเวลาที่มีคําสั่งซื้อมากขึ้น
จั ดหางานจังหวัดสุโ ขทั ย กลาวต อไปว า จากสถานการณดั งกลา ว สํา นัก งานจั ดหางานจังหวัดสุโ ขทัย
ซึ่งมีภารกิจในการจัดหางานใหคนไทยทุกคนมีงานทําในทุกพื้นที่ สนับสนุนการจางงานที่มั่นคงและตอเนื่องตลอด
วั ย ทํ า งาน จึ ง ได จั ด ตั้ ง ศู น ย บ ริ ก ารจั ด หางาน Part-time ขึ้ น เพื่ อ รองรั บ ความต อ งการของคนหางาน
และนายจาง/สถานประกอบการโดยทํ
สถานประกอบการโดยทําหนาที่ติดตอประสานงานกับนายจางรูปแบบ Part-Time
Part
เพื่อรวบรวม
ตําแหนงงานวางและใหบริการจัดหางาน สงตัวผูที่ตองการมีงานทําใหกับนายจางง/สถานประกอบการตามความ
สถานประกอบการตามความ
ตองการ
จึงขอประชาสัมพันธเชิญชวนนายจาง สถานประกอบการที่ตองการจางงาน /และคนหางานที่ตองการ
ทํางาน รูปแบบ Part-time สามารถใชบริการไดที่ ศูนยบริการจัดหางาน Part-time ตั้งอยูที่สํานักงานจัดหางาน
จังหวัดสุโขทั ย เลขที่ 285 หมูที่ 14 ถนนสุโ ขทัย-กํกําแพงเพชร ตําบลบานกลวย อําเภอเมืองสุโ ขทัย จังหวั ด
สุโขทัย หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเบอรโทรศัพท 0 5561 0218-9 ในวันและเวลาราชการ

- 10 อาชีพอิสระ: 2 สูตรไอศกรีมโฮมเมด
สูตรทํางายใชเครื่องปน ไมตองงอเครื่องทําไอศกรีม

สูตรที่ 1 : Cantaloupe Sherbet / เชอรเบทแคนตาลูป
สวนผสม
1.เนื้อแคนตาลูป ประมาณ 4 ถวย (เราใช
เราใชไปประมาณ 1 ลูก
กับอีกครึ่งนึง) หรือใครจะใชผลไมอยางอื่นก็ไดคะ เชน มะมวง
สตรอเบอรรี่ ราสเบอรรี่ แตงโม ฯลฯ
2.น้ําเปลา 1 ถวย
3.น้ําตาลทราย 1 ถวย
4.น้ําเลมอน 1 ลูก (เราใชมะนาวเขียว 2 ลูก)
5.เกลือ นิดหนอย (เราใส
เราใสเพื่อตัดรส เราวามันกลมกลอมขึ้น)
6.วิปปงครีม ประมาณ 1/2 ถวย
วิธีทํา
– ตมน้ําเชื่อมโดยการตมน้ํากับน้ําตาลใหละลาย ยกลงจากเตา
พักไวใหเย็น แลวคอยเอาไปแชตูเย็นใหเย็นจัดๆ (เราแช
เราแชในชอง
ฟรีสใหเปนเกล็ดน้ําแข็ง)
– ปอกเปลือกแคนตาลูปหั่นเปนชิ้นๆแลวแชเย็นไวใหเย็นจัดๆ
หรือเอาเขาชองฟรีซก็ได
– หลังจากแชเย็นทั้งสองอยางไดที่แลวก็เอาออกมาปนให
ละเอียดในเครื่องปนน้ําผลไม เติมน้ํามะนาว เกลือ วิปปงครีม
ลงไปปนจนเนียน เทใสกลองปดฝาหรือปดหนาดวยพลาสติก
แลป นําเขาแชในชองฟรีซใหเปนเกล็ดน้ําแข็งแลวก็เอา
อาออกมา
ปนอีกรอบ (ทั้งหมดปนอยูประมาณสองถึงสามรอบ)) ก็จะไดเนื้อ
เชอรเบทที่เนียนสวยๆแบบนี้แลวคะ กอนแชฟรีซชิมรสชาติดูได
คะวาขาดอะไรก็เติมไปตามใจโลด

สูตรที่ 2 : Thai Tea Ice Cream ไอติมชาไทยสีสวยๆ
สวนผสม
– น้ําชาเย็น 1 – 1/2 ถวย (ทีที่ตมกับน้ําตาลและกรองเอากากชา
ออกไปแลว)
– วิปปงครีม 1 ถวย (หรือ Fresh Whipping Cream)
ขั้นตอนการทํา
– ไอติมชาเย็นรอบนี้เราตมชาตรามือ (หรื
หรือยี่หออื่นๆตามสะดวก)
ๆตามสะดวก
กับน้ําและน้ําตาลใหเขมขนหนอยแลวเติมเกลือนิ้วนางเพื่อความ
กลมกลอมของไอติม ใครอยากไดสีเขมหรือสีออนแคไหนก็แลวแต
จะใสผงชาลงไปมากหรือนอยแคไหนแตเราชอบสีเขมๆหนอยสวยดี
– เสร็จแลวนํามากรองเอากากชาออก พักใหเย็นแลวเอาเขาไปแช
ในชองฟรีซใหพอเปนเกล็ดน้
ดน้ําแข็งแลวคอยนํามาใสลงในเครื่องปน
น้ําผลไมพรอมกับวิปครีม 2 – 3 รอบใหไดเนื้อเนียนๆโดยไมยุงยาก
แลวละคะ

ขอขอบคุณที่มา: ไอศกรีมโฮมเมด สูตรทํางายใชเครื่องปน ไมตองงอเครื่องทําไอศกรีม
เว็บไซต: http://www.naibann.com/2016/08/18/6
http://www.naibann.com/2016/08/18/6-homemade-ice-cream-recipes/
recipes/
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เคล็ดลับนารู

ตัวอยาง ไอเดียหารายไดเสริมสูโควิด - 19

สถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศไทย ณ ขณะนี้ จากการที่พ บผู ติดเชื้อ
มากขึ้นทุกวันจนหลายสถานที่ตองเฝาระวัง งดการพบปะผูคน งดการรวมกลุมชุมนุม สถานที่ทํางานหลายแหง จึงใหพนักงานทํางานที่
บานหรือ Work from home กันแลว คนไหนโชคดีก็คงไมกระทบอะไรมาก ก็แคเปลี่ยนจากทํางานที่ออฟฟศมาทํางาน ที่บานแทน
แตบางคนโชคไมดีเทาไหร ชวงกักตัวหรือออฟฟศปดก็โดนไมจายเงินเดือน (Without pay) หรือจายเงินเดือนเพียงครึ่งเดียวหรือ
ซ้ํารายบางคนโดนเลิกจางชวงนี้ไปเลยก็มี ไมเปนไรเราจะกอดคอผานชวงนี้ไปดวยกัน เพราะแอดมินขอเสนอไอเดียหารายไดเสริมสูโค
วิด 19 วิกฤติคราวนี้เราตองรอด!
3.ทําคอนเทนตออนไลน

1.เย็บหนากากผาขาย
ชวงนี้มีการแพรระบาดของโรคโควิด-19 หนากากอนามัย
จึ ง เป น ของใช จํ า เป น อั น ดั บ แรกที่ ทุ ก คนควรต อ งมี ติ ด ตั ว ไว
แตตอนนี้มนั ชางหายากและขาดตลาดเหลือเกิน ดังนั้นหนากากผา
จึงเปนทางออกหนึ่งที่จะชวยใหทุกคนผานวิกฤตินี้ไปได เพราะมัน
ก็พอจะชวยปองกันเชื้อโรคไดระดับหนึ่ง นี่จึงเปนชองทางทําเงิน
สํ า หรั บ คนที่ มี ฝ มื อ เย็ บ ป ก ถั ก ร อ ย ชอบประดิ ด ประดอย
ที่จ ะไดผลิ ตหนา กากผา ออกมาวางขาย ซึ่งถา ผลิตไดมีคุณภาพ
และราคาไมแพงจนเกินไป ขายออนไลนไดทันที เปนไอเดียดีๆ
ที่ทํางานที่บานก็ไดเงิน ไมตอ งออกไปเสี่ยงอันตรายขางนอกบาน
2.เขียนนิยาย แตงฟคขาย
ใครที่ มีฝมื อ ทางวรรณกรรม มีจิน ตนาการที่ก วา งไกล
โอกาสในการสรางรายไดมาถึงแลว ชวงที่หลายคนอยูบานก็อยาก
หาอะไรอาน เดี๋ยวนี้ก็มีชองทางมากมายใหเผยแพรกันแบบฟรีๆ
ไมวาจะบน Facebook Blockdit หรือทําเปน E-book ลงตาม
เว็ บไซต ต างๆ ก็ได โดยการเขี ย นงาน ไมตองกลัว วาจะเขี ย นดี
หรื อ ไม ดี ค นจะชอบหรื อ ไม ช อบ ขอแค มี ค วามคิ ด สร า งสรรค
สนุก แปลกใหม และขยันเผยแพรผลงานบอยๆ เชื่อวาจะมีคนชื่น
ชอบและติดตามผลงาน จนมีรายไดเขามาเอง
ขอบขอบคุณทีม่ า : โดย MoneyGuru.co.th, ในหมวดหมู "เคล็ดลับการเงิน,ไลฟ

ทุ ก คนย อ มมี ค วามสนใจและมี ง านอดิ เ รกที่ ช อบทํ า
อยู แ ล ว ไม ว า จะชอบดู ห นั ง ดู ซี รี ส ชอบทานอาหาร ท อ งเที่ ย ว
อ า นหนั ง สื อ ฯลฯ ทุ ก คนสามารถนํ า สิ่ ง ที่ รั ก และสนใจมาแชร
เป น ความรู ห รื อ สร า งสรรค เ ป น คอนเทน ต ที่ น า สนใจได
ผ า น ช อง ท า ง กา รสื่ อส า รห รื อโ ซเ ชี ย ลมี เดี ย ผ า น Vlog
หรือ Podcast จะไดสรางผลงานออกมาถาไดรับผลตอบรับที่ดีมี
ผูคนติดตามจํานวนมาก คิดจะสรางรายไดเสริม จากช องทางนี้ก็
ไมใชเรื่องยากเลย
4.ขายของออนไลน
ชวงที่คนกักตัวอยูบานนาจะเปนชวงนาทีทองของพอคา
แมคาออนไลนกันเลยทีเดียว เพราะตอนนี้ใครๆก็เก็บตัว ไมกลา
ออกไปขางนอกกันทั้งนั้น เชื่อไดเลยวาชวงนี้คนตองหันมาซื้อของ
ออนไลน ม ากขึ้ น แนๆ ดั ง นั้ น ใครที่มี แผนว า จะเป ดรา นขายของ
ออนไลน เวลานี้จึงอาจเปนชวงที่เหมาะสมที่สุด ที่จะทําใหรานคา
ของเราเปนที่รูจัก โดยเฉพาะอยางยิ่งหากเปนสินคาที่เกี่ยวกับการ
ดู แลสุ ขภาพ ไม ว าจะเป นหน ากากอนามั ย เจลล างมื อ สเปรย ฆ า เชื้ อ
เครื่องกรองอากาศ อาจขายดี เปนเทน้ําเททาเลยก็ได
5.รับจางสงอาหาร Delivery
อาหารเป นหนึ่งในปจจัยสี่ขั้น พื้น ฐานของมนุษย ดังนั้น
ทุกคนยังคงตองทานอาหาร แตจะออกไปทานขางนอก ก็เสี่ยงติด
เชื้อ หรือบางทีท านอาหารเดิ ม ๆ ที่ รา นแถวบ านก็ อาจจะเบื่ อ ๆ
เราก็สามารถสั่งอาหารรานโปรดออนไลนจากแอพพลิเคชันตางๆ
ไมวาจะเปน Grab, Line Man, Foodpanda,,Lalamove,,Get และอีก
มากมายหากสถานการณ ยังคงเปนอยางนี้ งานสงอาหารเดลิเวอรี่
ก็ ยั ง เติ บ โตได อี ก งานนี้ จึ ง น า สนใจสํ า หรั บ คนที่ มี เ วลาว า ง
และสามารถขี่รถจักรยานยนตได
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แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ ประจําเดือนพฤษภาคม 2563
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ

วัน/เดือน/ป

สถานที่ดําเนินการ

1.จัดรายการวิทยุ “ฟงสบายสบายสไตล
จัดหางาน”
2. จัดรายการออนไลน “บายนี้ มีงานทํา”

ทุกวันอังคาร
เวลา 10.30 - 11.00 น.
ทุกวันศุกร
เวลา 13.30 น. - 14.00 น

สถานีวิทยุกระจายแหงประเทศไทยจังหวัดสุโขทัย
คลื่นความถี่ FM 93.75 Mhz.
ถายทอดสดทางเพจเฟซบุค สํานักงานจัดหางาน
จังหวัดสุโขทัย

3. ออกพบนายจาง/สถานประกอบการ
เพื่อประชาสัมพันธ ภารกิจ และหา
ตําแหนงงานวาง

8 พฤษภาคม 63

4.โครงการเครือขายชุมชนรวมรณรงค
ปองกันการไปทํางานตางประเทศ

7-8 พฤษภาคม 63

ในเขตพื้นที่อ.ศรีสัชนาลัยและอ.สวรรคโลก
จ.สุโขทัย
ในเขตพื้นที่อ.กงไกรลาศและอ.เมืองสุโขทัย
จ.สุโขทัย
ในเขตพื้นที่อ.บานดานลานหอยและอ.เมือง
จ.สุโขทัย
ในเขตพื้นที่อ.สวรรคโลก,อ.ศรีนคร, และอ.เมือง
จ.สุโขทัย
ในเขตพื้นที่อ.ศรีสําโรง,อ.ทุงเสลีย่ มและอ.เมือง
จ.สุโขทัย
ในเขตพื้นที่อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

5. กิจกรรมสํารวจขอมูลความตองการ
ของผูสูงอายุในการประกอบอาชีพหรือ
ทํางาน

13 พฤษภาคม 63
18 พฤษภาคม 63

ในเขตพื้นที่อ.ศรีสําโรง จ.สุโขทัย
ในเขตพื้นที่อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย

6. กิจกรรมสํารวจและเยี่ยมกลุมผูรับงาน
ไปทําที่บาน

13 พฤษภาคม 63
18 พฤษภาคม 63

ในเขตพื้นที่อ.ศรีสําโรง จ.สุโขทัย
ในเขตพื้นที่อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย

7. ตรวจสถานประกอบการและการ
ทํางานของคนตางดาว

พฤษภาคม 63

ในเขตพื้นที่อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย

8. โครงการคุมครองคนหางานเชิงรุกใน
พื้นที่เสี่ยง (เคาะประตู)

พฤษภาคม 63

ในเขตพื้นที่อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย

12 พฤษภาคม 63
14 พฤษภาคม 63
19 พฤษภาคม 63
21 พฤษภาคม 63
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ภาพกิจกรรมประจําเดือนเมษายน 2563

วั นที่ 9 เมษายน 2563 สํ านั กงานจั ดหางานจังหวั ดสุโ ขทัย ออกเยี่ย มนายจ าง/สถานประกอบการเพื่ อ ประชาสัม พันธ ภ ารกิ จ
สํานักงานฯ และหาตําแหนงงานวาง ในเขตพื้นที่อําเภอเมืองสุโขทัย และอําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย

วันที่ 15 - 17 เมษายน 2563 สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย ดําเนินการรับสมัครเจาหนาที่ผูชวยปฏิบัติงานโครงการ
การจางงานเพื่อลดผลกระทบจากการแพรระบาดของไวรัส COVID - 19

วันที่ 21 - 22 เมษายน 2563 สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย ดําเนินการสอบสัมภาษณผูสมัครงานในตําแหนง เจาหนาที่ผูชวย
ปฏิบั ติงานโครงการการจางงานเพื่อลดผลกระทบจากการแพรระบาดของไวรัส COVID - 19 ณ หองประชุมชั้น 2 สํานั กงานจัดหางาน
จังหวัดสุโขทัย

วันที่ 22 เมษายน 2563 สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย ออกเยี่ยมผูรับงานไปทําที่บานซึ่งประกอบกิจการจัดจําหนายไมกวาด
ดอกหญ า จากบลอกพลาสติ ก และประชาสัมพันธก ารกูยืมเงิ นกองทุนเพื่อ ชว ยเหลื อกลุ มผู รั บ งานไปทํ าที่ บ า น ตามมาตรการ
ชวยเหลือผูรับงานที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณแพรระบาดของโรคไวรัส COVID 19 ในพื้นที่อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย
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ภาพกิจกรรมประจําเดือนเมษายน 2563

วั นที่ 24 เมษายน 2563 สํา นัก งานจัดหางานจังหวัดสุโ ขทัย ออกเยี่ย มผูรั บงานไปทํา ที่บ านซึ่ง ประกอบกิ จ การเย็บเสื้อผ า
และประชาสัมพันธการกู ยืมเงินกองทุนเพื่อชวยเหลือผูรับงานไปทําที่บาน ตามมาตรการชว ยเหลือผูรับงานรายบุคคลที่ไดรับ
ผลกระทบจากสถานการณแพรระบาดของโรคไวรัส COVID 19 ณ อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย

วันที่ 24 เมษายน 2563 สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย ออกพื้นที่สอบปากคําคนหางานตามโครงการเครือขายชุมชนรวม
รณรงคปองกัน การหลอกลวงและลักลอบไปทํางานตางประเทศเพื่อตรวจสอบขอเท็จจริง กรณีถู กระงับการเดินทางไปทํางาน
ตางประเทศ ในเขตพื้นที่อําเภอคีรีมาศ และอําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย และเขาตรวจสอบสถานที่ตั้งที่ขอรับใบอนุญาต
จัดหางานใหคนหางานทํางานในประเทศ ของ หจก.คิดสอิงลิช ในเขตพื้นที่อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

วันที่ 24 เมษายน 2563 สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัยรวมกับหนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน เขาตรวจสอบสถาน
ประกอบการและการทํางานของคนตางดาวและใหคําแนะนําเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในการดูแลรักษาสุขภาพ เพื่อปองกันการแพร
ระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19 ในเขตพื้นที่อําเภอเมืองสุโขทัย และอําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

