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เทคนิคการคัดสรรบุคลากรด้ วยศาสตร์ การวิเคราะห์ ลายเซ็น
Signature Analysis for Selection Technique
วันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. (1 วัน)
Grand Sukhumvit Hotel ซอยสุขุมวิท 4-6 ใกล้ BTS สถานีนานา กทม. ** สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง

Promotion สมัคร 3 ท่ านเข้ าฟรี 1 ท่ านทันที
(ราคาปกติท่านละ 3,900 บาท)

วิทยากร : อาจารย์ สุกจิ ตรียุทธวัฒนา
หลักการและเหตุผล
ลายเซ็นเป็ นสิ่ งที่คนส่ วนใหญ่ คิดว่ าไม่ ค่อยมีความสาคัญหรื อไม่ ค่อยมีผลอะไรกับชี วิตและการทางาน จึง
ไม่ ได้ ให้ ความสาคัญกับลายเซ็นมากนัก
แต่ ความเป็ นจริ งแล้ วลายเซ็นที่เราเซ็นด้ วยลายเส้ นในรู ปแบบต่ างๆนั้นมี
ความสาคัญกับชี วิตและการทางานที่มองข้ ามไปไม่ ได้ เพราะลายเซ็นเป็ นการบ่ งบอกถึงคาพูดที่ อยู่ในใจ ถึงนิสัย
พฤติกรรมที่แสดงออก รวมถึงระบบความคิด ความมีวิสัยทัศน์ ของบุคคลนั้นได้ เป็ นอย่ างดี ถ้ าลายเซ็น ลายเส้ นดี ย่ อม
ส่ งผลถึงในด้ านดี มีความพร้ อม สะท้ อนถึงศักยภาพ ขีดความสามารถของบุคคลนั้น ถ้ าลายเซ็น ลายเส้ นไม่ ดี ย่ อม
ส่ งผลในด้ านลบเช่ นเดียวกัน โดยเฉพาะอย่ างยิ่ง ฝ่ ายสรรหา หรื อคัดสรรบุคลากรหรื อผู้ประกอบการ
วัตถุประสงค์
มีความจาเป็ นที่ จะต้ องวิเคราะห์ เรี ยนรู้ ศาสตร์ การวิเคราะห์ ลายเซ็น รู ปแบบลายเซ็นที่เหมาะสมกับการคัดสรร
บุคลากรให้ ตรงตามศักยภาพ ความสามารถ ในตาแหน่ งงานนั้นๆ ก่ อนที่จะสรรหาพนักงานเข้ าทางานในองค์ กร ให้
ได้ ตรงตามคุณสมบัติที่เหมาะสม คัดเลือกพนักงานที่ใช่ สาหรั บองค์ กร รวมถึง การปรั บเปลี่ยนแก้ ลายเซ็น แก้
พฤติกรรมให้ ถกู ต้ อง ถูกใจ มีประสิ ทธิ ภาพมากขึน้ กับชี วิตและการทางานของตนเองด้ วยในเวลาเดียวกัน
ระยะเวลาการฝึ กอบรม : 1 วัน (09.00-16.30 น.)
09.00 – 12.00 น.
1) กระบวนการทัศน์ ในยุคธุรกิจที่มีผลต่ อทรั พยากรบุคคล (HR)
2) Competency Concept กับการการคัดสรรบุคลากร
3) เทคนิคการคัดสรรบุคลากร (Selection)
Workshop : Selection Problem
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4) การคัดสรรด้ วยหลักมานุษยวิทยาสมัยใหม่ (D – I – S - C)
5) แบบประเมินเชิ งจิ ตตรรกะวิทยา (จิตวิทยา + ตรรกะ)
(Psychologiora Power) --> 9 ลักษณะ
6) เจาะลึก : ลักษณะลายมือเขียนกับลักษณะงาน
7) เจาะลึก : ศาสตร์ การวิเคราะห์ ลายเซ็น
13.00 – 16.00 น.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

ความสาคัญของลายเส้ นที่มีผลต่ อลายเซ็น
รู ปแบบและประเภทของลายเซ็นของบุคคลที่มีผลต่ อการทางาน
ลายเซ็นที่สมบูรณ์ แบบอัจฉริ ยะ
โครงสร้ างลายเซ็นที่ดี
ลักษณะลายเซ็นของแต่ ละสายงานในการคัดสรรบุคลากร
รู ปแบบลายเซ็นคนดัง เซเลป และลายเซ็นที่ประสบความสาเร็ จ
ปรั บเปลี่ยน ออกแบบ และแก้ ไขลายเซ็น
การคัดสรรบุคลากรด้ วยศาสตร์ การวิเคราะห์ ลายเซ็น
Workshop : ฝึ กการใช้ แบบประเมินเชิงจิตตรรกะวิทยา : Case Study

วิธีการและรู ปแบบการฝึ กอบรม
- การบรรยาย การระดมความคิดเห็น ตลอดจนการทา Workshop รู ปแบบกรณี ศึกษา (Case Study) จากการ
ทางานจริ ง สรุ ป, ถาม-ตอบ
ผู้เข้ าฝึ กอบรม : หัวหน้ างาน และพนักงานทุกระดับที่ต้องมีการคัดสรร และคัดเลือกบุคลากร และโดยเฉพาะอย่ างยิ่ง
หน่ วยงานทรั พยากรบุคคล (HR)

ค่ าใช้ จ่ายในการอบรมหักลดหย่ อนภาษีได้ 200 %
ฟรี !!!รวมค่ าเอกสารประกอบการอบรม ค่ าอาหารว่ าง 2 มื้อ อาหารกลางวันและใบรั บรองวุฒิบัตร
สถานภาพ
ค่าลงทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

ราคาสุทธิ

ราคาพิเศษท่านละ

3,900

273

216

7,488

3 FREE 1

11,700

819

351

12,168

รายละเอียดหลักสู ตรอื่น ๆ เพิม่ เติมได้ ทนี่ ี่ คลิ๊ก http://www.hrdzenter.com/
สารองที่นั่ง ติดต่ อเพิม่ เติมได้ ที่ คุณธนนันท์ 090 645 0992 , 089 606 0444, Line : hrdzenter
คุณอิศราภรณ์ 089-773-7091
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www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com , www.facebook.com/hrdzenter, IG : hrd_zenter
วิธีการชาระเงิน เช็คสั่งจ่ ายในนาม บริษัท ศูนย์ ส่งเสริ มและพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ จากัด
โอนเงินเข้ าบัญชีนาม บริ ษัท ศูนย์ ส่งเสริมและพัฒนาทรั พยากรมนุ ษย์ จากัด
>> ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรั ลพลาซาลาดพร้ าว บัญชีออมทรั พย์ เลขที่ 206-237-1740
(กรุ ณาส่ งสาเนาใบฝากเงิน พร้ อมใบสมัครมายังบริ ษัทเพื่อยืนยันการชาระเงิน และใช้ เป็ นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์ :
hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter

ผู้เข้ าอบรมรั บผิดชอบค่ าธรรมเนียมการโอนเงินข้ ามจังหวัด)
ที่อยูใ่ นการออกเอกสารหัก ณ ที่จ่าย
ในนามบริ ษทั ศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จากัด (สานักงานใหญ่)
เลขที่ 171/162 ซอยพุทธบูชา 39 แยก 1-1
แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุ งเทพฯ 10140
เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี 010 5555 113 021

การแจ้ งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้ าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน โดยไม่ เสียค่าใช้ จ่าย
2. กรณีที่ท่านแจ้ งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริ ษทั ฯ จะหักค่ าธุรการ ร้ อยละ 30 ของค่าสมัคร
3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่ มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว บริษทั ฯจะไม่ คนื เงินใด ๆ ทั้งสิ้น หรือหากท่ านยังไม่ ชาระค่ าสัมมนา ทาง
บริษทั ต้ องขอเก็บค่ าธุรการจานวน 30 % ทันที
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