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เจาะลึกการสรรหาว่าจ้างพนักงานใหม่  เข้าท างานในองค์กร     
วันพุธท่ี 30 ตุลาคม 2562  เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

 @ โรงแรม Arize Hotel  ซอยสุขุมวิท 26 ใกล้ BTS พร้อมพงษ์    ** สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง 
 

วิทยากร  อาจารย์สมบัติ น้อยหว้า 

สมัคร 4 ท่าน  ช าระเพยีงท่านละ  2,900  บาทเท่านั้น !!! 

(จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท)  

วัตถุประสงค์ 
 

1. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาวิเคราะห์ต าแหน่งงาน - ลักษณะของงานที่ต้องเติมเตม็บุคคลากรด้านแรงงานใน
สถานประกอบกิจการ 

2. เพ่ือให้รู้ลึก - รู้จริง และน าไปปฏิบัติได้จริงต่อการสัมภาษณ์งาน - การยิงค าถาม - การพิจารณาค าตอบ - 
การประเมินความรู้ความสามารถของผู้สมัครงานเพ่ือให้ได้แรงงานที่ดี - มคีุณภาพเข้ามาท างาน 

3. เพ่ือให้ทราบถึงการเขียนสัญญาจ้างทดลองงาน - การเขียนสัญญาจ้างท่ีผ่านการทดลองงานแล้ว -เง่ือนไข
การจ้าง - ระยะเวลาการจ้าง - การบอกเลิกจ้างในกรณีต่างๆ 

4. เพ่ือผู้เข้าร่วมสัมมนาทราบถึงเทคนิคการสร้างส่ิงโน้มน้าวจิตใจให้พนักงานรักองค์กรและอยู่กับองค์กรได้
นานๆไม่อยากเปล่ียนงานบ่อยๆ 

หัวข้อในการอบรม 
1. รับทราบนโยบายของนายจ้าง - งบประมาณในการด าเนินการ 

2. การวิเคราะห์ธุรกิจของนายจ้าง-วิเคราะห์งานตามไชล์งาน- ตามแผนกต่างๆ 

3. การตรวจสอบ ต าแหน่งงานที่ต้องการพนกังาน - ลักษณะงานการท างาน 

4. จ านวนพนักงานที่ต้องการ - วฒิุการศึกษา - ประสบการณ์ในการท างาน 

5. กลุ่มแรงงานที่จะน ามาพิจารณา เช่น - แรงงานไทย - แรงงานต่างด้าวทีน่  าเข้าผ่านระบบภายใต้ MOU.             -

ทีผ่่านการตรวจพิสูจน์สัญชาติ - ที่ผ่านบริษัทรับเหมา outsource  

6. พิจารณาถึงแหล่งท่ีมาของแรงงาน เพ่ือมาสมัครงาน 7 ช่องทาง 

7. การก าหนดเอกสารประกอบการรับสมัครงาน - วนัรับสมัครงาน 
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8. การสัมภาษณ์งาน - การใช้จิตวิทยาในการถาม - การยิงค าถามเพ่ือให้ทราบเบือ้งลึกของความสามารถในหาร
ท างาน- การวิเคราะห์ค าตอบ - ความพร้อมในการท างาน - ประวัติการท างาน 

9. การทดสอบข้อเขียนเพ่ือวัดทกัษะ- องค์ความรู้ในการศึกษา 

10. การ ตรวจร่างกาย - ตรวจบุคลิกภาพ 

11. การก าหนดค่าจ้างและเงินเพ่ิมจากค่าจ้างในวันท างาน 

12. การก าหนดสวัสดิการ และเง่ือนไขการจ่าย 

13. การพิจารณาบุคคลที่มีความสามารถ - มคีวามเหมาะสมเข้าท างานในสถานประกอบกิจการ 

14. การน าเสนอผู้บริหาร - หัวหน้างานและให้เหตุผลในการอนุมัติรับเข้าท างานและก าหนดวันเข้าท างาน 

15. การเขียนสัญญาจ้างพนกังานทดลองงานและ การก าหนดเง่ือนไขไว้ในสัญญาจ้าง ในระหว่างทดลองงานหรือ
ในระหว่าง ระยะเวลาขยายการทดลองงาน ออกไป 

16. การก าหนดระยะเวลาและผลการประเมินของหัวหน้างานเพ่ือแจ้งผลการประเมินต่อฝ่ายบุคคลเพ่ือให้มีผลต่อ
การบอกกล่าวล่วงหน้าท่ีถูกต้องตามกฎหมาย 

17. การปฐมนิเทศพนกังานใหม่ เพ่ือให้ทราบถึงวันปฏิบัติงาน- เวลา - สถานที ่- การได้รับค่าจ้าง -สวัสดิการ- การ

ประเมินผลการท างาน - การเล่ือนต าแหน่งงาน - การปฏิบติัตนขณะเป็นลูกจ้างทดลองงาน - ขณะเป็น

ลูกจ้างประจ า - ขณะเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง - การต่อสัญญาจ้าง - หรือการส้ินสภาพใน กรณีต่างๆ  

18. การปฏิบัติตามระเบียบวินัย - การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับในการท างาน-ประกาศหรือค าส่ังต่างๆ 

19. กรณีท าผิดวินัยในการท างานและโทษที่จะได้รับ-สถานเบา- สถานหนัก -การร้องทุกข์เพ่ือขอความเป็นธรรม 

20. การสอบประวัติพนักงานย้อนหลัง เร่ืองการท างาน - เอกสารประกอบการสมัครงาน - ประวัติการท าผิดอาจ
ฉะยากรรมเพ่ือประกอบการพิจารณาอนุมัติการผ่านทดลองงาน 

21. การบอกเลิกจ้างกรณีไม่ผ่านการทดลองงาน (บอกกล่าวให้ถูกกฎหมายต้องบอกกล่าวอย่างไร) 

22. กรณีผ่านการทดลองงานแล้ว ท าสัญญาจ้างเป็นพนกังานประจ าบริษัทฯต้องเขียนสัญญาจ้างและก าหนด
เง่ือนไขการจ้างระบุข้อห้ามต่างๆลงไว้ในสัญญาจ้าง อย่างไร..? 

23. การแก้ปัญหาท่ีมีพนักงาน เข้าท างาน - ออกงานบ่อยๆต้องด าเนินการอย่างไร..? 

24. การสร้างส่ิงโน้มน้าวจิตใจ ให้พนกังานรักองค์กรและอยู่กบัองค์กรได้นานๆ ต้องปฏิบัติอย่างไร..? 
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25. ภาคบ่าย 2 ช่ัวโมง ก่อนปิดการสัมมนา ( ยกตัวอย่าง ) ให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาปฏิบัติจริงในการสัมภาษณ์งาน เช่น 

การวิเคราะห์บุคลิกภาพ - การใช้เทคนิคตั้งค าถาม - การวิเคราะห์ค าตอบ - การวิเคราะห์องค์ประกอบใน

ภาพรวมเพ่ือประกอบการตดัสินใจในการรับเข้าท างาน - เพ่ือให้ได้คนให้ตรงกับงาน 

• ถาม - ตอบ - แนะน า 

• ให้ค าปรึกษาผู้เข้าร่วมสัมมนา หลงัการสัมมนา “ ฟรี ” ตลอดกาล ไม่มีค่าใช้จ่าย 

วิทยากร         อาจารย์สมบัติ  น้อยหว้า 
      การศึกษา      ปริญญาตรี  รัฐประศาสนศาสตร์  
      ปัจจุบัน          เป็นผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานกลาง จ.สมุทรปราการ 

ประวัติการท างาน / ประสบการณ์ 
   • เป็นผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานกลางกรุงเทพฯ 9  ปี  (4 สมัย) 
   • เป็นผู้ประนอมคดีในช้ันศาลแรงงานกลาง กรุงเทพ 
   • เป็นกรรมการ (บอร์ด) ค่าจ้างขั้นต า่ที่กระทรวงแรงงาน 
   • เป็นที่ปรึกษาด้านแรงงาน จดทะเบียนที่กระทรวงแรงงาน 
   • เป็นอนุกรรมการประกันสังคม ส านักงานใหญ่ จ.นนทบุรี 
   • เป็นผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท ดับบลิว เอส เอส กรุ๊ป ประเทศไทย จ ากัด 
   • เป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตร การกล่าวโทษ-เลิกจ้าง-ต่อสู้ให้ชนะคดีในศาล 
   • เป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตร ขอบเขตการใช้อ านาจตามหน้าทีข่องหัวหน้างาน 
   • เป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตร การจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายภายใต้ MOU 
   • เป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตร เทคนิคการเจรจาต่อรอง ข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงาน 
   • เป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตร Update กฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ที่มีผลบังคบัใช้ล่าสุด ปี 2562 
 
 
 

ค่าใชจ้่ายในการอบรม 

รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 ม้ือ อาหารกลางวันและใบรบัรองวุฒิบตัร 

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาปกติท่านละ 3,900 273 117 4,056 

สมัคร 3 ท่าน ๆ ละ 3,300 231 99 3,432 

สมัคร 4 ท่าน ๆ ละ 2,900 203 87 3,016 

รายละเอียดหลักสูตรอื่น ๆ  เพ่ิมเติมได้ที่น่ี  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/ 
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ส ารองที่นัง่  ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่    Tel :  คุณธนนันท์ 089 606 0444 , 090-645-0992   Line  hrdzenter 
www.hrdzenter.com  E-mail : hrdzenter@gmail.com , www.facebook.com/hrdzenter  IG : hrd_zenter   

วิธีการช าระเงิน  
เช็คส่ังจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด 
โอนเงินเข้าบัญชีนาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด  

>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740 
(กรุณาส่งส าเนาใบฝากเงิน พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพื่อยืนยันการช าระเงิน และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  : 

hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter  

**ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนยีมการโอนเงินข้ามจังหวัด** 

 
 
 
 
 
 
 

การแจ้งยกเลกิ: 1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวนังาน 10 วนั  โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย 
2. กรณีที่ท่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วนั บริษัทฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร  
3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทัง้ส้ิน   หรือ
หากท่านยังไม่ช าระค่าสัมมนา  ทางบริษทั ต้องขอเกบ็ค่าธรุการจ านวน  30 %  ทันที    

ที่อยู่ในการออกเอกสารหัก ณ ท่ีจ่าย 
ในนามบริษัท  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนษุย์ จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 
เลขที่  171/162  ซอยพุทธบูชา  39 แยก 1-1 

แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี   0105555113021 
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