โครงการฝึกอบรมและสรรหาบุคลากรเพื่อร่วมงานกับบริษัทไอทีชั้นนา
Recruitment & Training Process for IT Leading Companies
ปัจจุบันสังคมของเราได้ก้าวเข้าสู่สังคมแห่งการแข่ งขัน อย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันกับตัวเอง หรือ
การแข่งขันในการทางาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสายงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีข้อมูลใหม่ๆ มากมายให้ต้องศึกษา
เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา ดังนั้น การเพิ่มพูนความรู้ และหมั่นพัฒนาทักษะของตนเองอยู่เสมอจึงเป็นเรื่องจาเป็นอย่างยิ่ง ที่จะช่วย
ผลักดันให้เกิดความก้าวหน้าในสายอาชีพนั้นๆ
บริษัท เออาร์ไอที จากัด ได้ เล็งเห็นถึงความสาคัญของการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
จึงดาเนินการจัดทา โครงการฝึกอบรมและสรรหาบุคลากรเพื่อร่วมงานกับบริษัทไอทีชั้นนา เพื่อฝึกอบรมให้กับบุคลากร
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีความรู้ ความสามารถ รวมไปถึงมีศักยภาพการทางานในตาแหน่งงานที่เหมาะสม ตรงกับ
หน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละสายงานและมีโอกาสได้เข้าร่วมงานกับบริษัทไอทีชั้นนา
วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสรรหาบุคลากรที่มีทักษะเหมาะสมกับความต้องการในแต่ละตาแหน่งงาน
2. เพื่อเพิ่มทักษะเฉพาะด้านและเตรียมความพร้อมในสายอาชีพ
หลักสูตรการฝึกอบรม
บริษัท เออาร์ไอที จากัด ดาเนินการฝึกอบรม จานวน 8 หลักสูตร ประกอบด้วย

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Java Developer
Android Developer
iOS Developer
.Net Developer
System Analyst
Network Engineer
Security Engineer
Front - End Developer

เงื่อนไขการเข้ารับการฝึกอบรม

1. สามารถเข้าร่วมอบรมตามวันและเวลาที่กาหนดได้ (โดยมีระยะเวลาในการเข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)
2. สามารถเข้าร่วมการสัมภาษณ์เมื่อได้รับการเชิญสัมภาษณ์จากฝ่ายพัฒนาบุคลากรของบริษัทต่างๆ (ทั้งนี้ การตัดสินใจ
ร่วมงานกับแต่ละบริษัทเป็นสิทธิ์ของผู้อบรม)

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม

1.
2.
3.
4.
5.

เป็นบุคลากรที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสายงานที่เกี่ยวข้องอายุไม่เกิน 30 ปี
มีผลคะแนนสอบ “ชุดคัดกรองความรู้พื้นฐานผู้สมัคร” ตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป
สามารถเข้ารับการอบรมตามวันและเวลาที่ระบุได้
ยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการฯ
ชาระเงินค่ามัดจาเพื่อยืนยันการเข้าร่วมอบรม มูลค่า 5,000 บาท (การคืนเงินมัดจาจะดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลา 1 เดือนหลังจากสิ้นสุดการจัดอบรมของหลักสูตรนั้นๆ)

หลักฐานการสมัครเข้ารับการฝึกอบรม

1. หนังสือยินยอมดาเนินการตามเงื่อนไขของโครงการฯ
2. สาเนาบัตรประชาชน
ขั้นตอนการสมัครเข้ารับการฝึกอบรม

1.
2.
3.
4.
5.

สมัครเข้ารับการฝึกอบรมที่ www.arit.co.th/it-requirement
ผู้สมัครสอบวัดทักษะความรูด้ ้วย “ชุดคัดกรองความรู้พื้นฐานผู้สมัคร” (Screen Test) โดยมีเกณฑ์การผ่านร้อยละ 60
ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมยืนยันเข้ารับการอบรม ดาเนินการดังนี้
 ชาระค่ามัดจาเข้ารับการฝึกอบรมพร้อมส่งหลักฐานที่ www.arit.co.th/it-requirement
 ยินยอมดาเนินการตามเงื่อนไขของโครงการฯ
 ส่งสาเนาบัตรประชาชนผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ www.arit.co.th/it-requirement

ขั้นตอนการฝึกอบรม
ดาเนินการฝึกอบรมตามระยะเวลาของหลักสูตร 7 วัน โดยจะแบ่งช่วงการอบรมเป็น 3 ช่วง ดังนี้
 ช่วงที่ 1 อบรมภาคปฏิบัติ 5 วัน (ลักษณะการอบรม : Workshop)
 ช่วงที่ 2 จัดทาโปรเจค ( 2 สัปดาห์ ทั้งนี้ ระยะเวลาอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละหลักสูตร)
 ช่วงที่ 3 อบรมภาคปฏิบัติ 2 วัน (ลักษณะการอบรม : นาเสนอโปรเจค วิทยากรให้คาแนะนา ผู้เข้าฝึกอบรม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น)
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม

1. เว็บไซต์โครงการ : www.arit.co.th/it-requirement
2. Facebook : www.facebook.com/IT-Recruitment-220186398757818/
3. Line@ : @jwt2291b

เงื่อนไขการชาระและคืนเงินมัดจา
การชาระค่ามัดจา
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมต้องชาระค่ามัดจา 5,000 บาท เพื่อเป็นการยืนยันการเข้าร่วมอบรม ผ่านช่องทางด้วยวิธี
โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
ชื่อบัญชี : บริษัท เออาร์ไอที จากัด


ธนาคารไทยพาณิชย์ (ออมทรัพย์) สาขาเจริญนคร เลขที่บัญชี 024–2–64213-9



ธนาคารกสิกรไทย (ออมทรัพย์) สาขาสาทร เลขที่บัญชี 038–2–81322-7

 ธนาคารกรุงเทพ (ออมทรัพย์) สาขาคลองสาน เลขที่บัญชี 151–4–12144–9
การคืนเงินค่ามัดจา
เมื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม ดาเนินการฝึกอบรมและปฏิบัตติ ามเงื่อนไขของโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัท เออาร์ไอ
ที จากัด จะดาเนินการคืนเงินมัดจาภายในระยะเวลา 30 วัน หลังจากสิ้ นสุดการฝึกอบรมของหลักสูตรนั้นๆ ด้วยวิธีการโอนเงิน
ผ่านบัญชีธนาคารที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้แจ้งไว้
** ทั้งนี้ ผู้เข้าอบรมจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการโอน

สถานทีจ่ ัดอบรม
บริษัท เออาร์ไอที จากัด
ที่อยู่ 900/2 ชั้น 5 อาคารเอสวีโอเอ ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงทพฯ 10120
ช่องทางการรับสมัครและติดต่อสอบถาม

1.
2.
3.
4.
5.

กรอกใบสมัครได้ที่เว็บไซต์โครงการ : www.arit.co.th/it-requirement
E-Mail : it-recruitment@outlook.com
โทร. 02-6826350 ต่อ 511-513 / โทรสาร 02-682-6355
Facebook : www.facebook.com/IT-Recruitment-220186398757818/
Line@ : @jwt2291b

ผู้ประสานงาน:
นางสาวรัตนาภรณ์ เถื่อนบุญ
โทรศัพท์
: 02 682 6350 ต่อ 511
อีเมล
: rattanpornt@ar.co.th
นางสาวนลินธร วิมลประดิษฐ์
โทรศัพท์
: 02 682 6350 ต่อ 512
อีเมล
: nalinthornw@ar.co.th
นางสาวมณีรัตน์ มณีสัจจัง
โทรศัพท์
: 02 682 6350 ต่อ 513
อีเมล
: maneeratm@ar.co.th
เว็บไซต์โครงการ : www.arit.co.th/it-requirement
Facebook
: www.facebook.com/IT-Recruitment-220186398757818/
Line@
: @jwt2291b

