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เทคนิคการคดัสรรบุคลากรด้วยศาสตร์การวิเคราะห์ลายเซ็น  
Signature Analysis for Selection Technique 
วันท่ี 10 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น. – 16.00 น.  (1 วัน) 

Grand Sukhumvit Hotel  ซอยสุขุมวิท 4-6  ใกล ้BTS สถานีนานา  กทม.  ** สถานท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลง  

Promotion  สมัคร 3 ท่านเข้าฟรี 1 ท่านทันที 
 (ราคาปกติท่านละ  3,900 บาท) 

วิทยากร : อาจารย์สุกจิ  ตรียุทธวัฒนา 
 หลักการและเหตุผล 

  ลายเซ็นเป็นส่ิงท่ีคนส่วนใหญ่คิดว่าไม่ค่อยมีความส าคัญหรือไม่ค่อยมีผลอะไรกับชีวิตและการท างาน จึง
ไม่ได้ให้ความส าคัญกับลายเซ็นมากนัก แต่ความเป็นจริงแล้วลายเซ็นท่ีเราเซ็นด้วยลายเส้นในรูปแบบต่างๆนั้นมี
ความส าคัญกับชีวิตและการท างานท่ีมองข้ามไปไม่ได้ เพราะลายเซ็นเป็นการบ่งบอกถึงค าพูดท่ีอยู่ในใจ ถึงนิสัย 
พฤติกรรมท่ีแสดงออก รวมถึงระบบความคิด ความมีวิสัยทัศน์ของบุคคลนั้นได้เป็นอย่างดี ถ้าลายเซ็น ลายเส้นดี ย่อม
ส่งผลถึงในด้านดี  มีความพร้อม สะท้อนถึงศักยภาพ ขีดความสามารถของบุคคลนั้น  ถ้าลายเซ็น ลายเส้นไม่ดี ย่อม
ส่งผลในด้านลบเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างย่ิง ฝ่ายสรรหา หรือคัดสรรบุคลากรหรือผู้ประกอบการ  

 
วัตถุประสงค์ 
มีความจ าเป็นท่ีจะต้องวิเคราะห์ เรียนรู้ ศาสตร์การวิเคราะห์ ลายเซ็น รูปแบบลายเซ็นท่ีเหมาะสมกับการคัดสรร
บุคลากรให้ตรงตามศักยภาพ ความสามารถ ในต าแหน่งงานนั้นๆ ก่อนท่ีจะสรรหาพนักงานเข้าท างานในองค์กร ให้
ได้ตรงตามคุณสมบัติท่ีเหมาะสม คัดเลือกพนักงานท่ีใช่ส าหรับองค์กร รวมถึง การปรับเปล่ียนแก้ลายเซ็น แก้
พฤติกรรมให้ถกูต้อง ถกูใจ มีประสิทธิภาพมากขึน้กับชีวิตและการท างานของตนเองด้วยในเวลาเดียวกัน 
 
ระยะเวลาการฝึกอบรม   :       1 วัน  (09.00-16.30 น.)   
09.00 – 12.00 น. 
1) กระบวนการทัศน์ในยคุธุรกิจท่ีมีผลต่อทรัพยากรบุคคล (HR) 
2) Competency Concept กับการการคัดสรรบุคลากร 
3) เทคนิคการคัดสรรบุคลากร (Selection) 

Workshop : Selection Problem 
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4) การคัดสรรด้วยหลักมานุษยวิทยาสมยัใหม่ (D – I – S - C) 
5) แบบประเมินเชิงจิตตรรกะวิทยา (จิตวิทยา + ตรรกะ) 
     (Psychologiora Power) --> 9 ลักษณะ 
6) เจาะลึก : ลักษณะลายมือเขียนกับลักษณะงาน 
7) เจาะลึก : ศาสตร์การวิเคราะห์ลายเซ็น 

13.00 – 16.00 น. 

1) ความส าคัญของลายเส้นท่ีมีผลต่อลายเซ็น 
2) รูปแบบและประเภทของลายเซ็นของบุคคลท่ีมีผลต่อการท างาน 
3) ลายเซ็นท่ีสมบูรณ์แบบอัจฉริยะ 
4) โครงสร้างลายเซ็นท่ีดี 
5) ลักษณะลายเซ็นของแต่ละสายงานในการคัดสรรบุคลากร 
6) รูปแบบลายเซ็นคนดัง เซเลป และลายเซ็นท่ีประสบความส าเร็จ 
7) ปรับเปล่ียน  ออกแบบ และแก้ไขลายเซ็น  
8) การคัดสรรบุคลากรด้วยศาสตร์การวิเคราะห์ลายเซ็น  

Workshop : ฝึกการใช้แบบประเมินเชิงจิตตรรกะวิทยา : Case Study 

วิธีการและรูปแบบการฝึกอบรม 

- การบรรยาย  การระดมความคิดเห็น   ตลอดจนการท า Workshop รูปแบบกรณีศึกษา (Case Study) จากการ
ท างานจริง  สรุป, ถาม-ตอบ 

ผู้เข้าฝึกอบรม  : หัวหน้างาน และพนักงานทุกระดับท่ีต้องมีการคัดสรร และคัดเลือกบุคลากร และโดยเฉพาะอย่างย่ิง
หน่วยงานทรัพยากรบุคคล (HR) 
 

ค่าใช้จ่ายในการอบรมหักลดหย่อนภาษไีด้ 200 % 

ฟรี !!!รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวันและใบรับรองวุฒิบัตร 
สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ ม 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาพิเศษท่านละ 3,900 273 216 7,488 

3 FREE 1   11,700 819 351 12,168 

รายละเอียดหลักสูตรอ่ืน ๆ  เพิม่เติมได้ทีน่ี่  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/ 

ส ารองที่น่ัง  ติดต่อเพิม่เติมได้ที ่  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 
วิธีการช าระเงนิ เช็คส่ังจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด 
โอนเงนิเข้าบัญชีนาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด  
>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740 
(กรุณาส่งส าเนาใบฝากเงนิ พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพ่ือยืนยันการช าระเงนิ และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  : 
hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter  

ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงนิข้ามจังหวัด)  

 
 
 
 
 
 
 

การแจ้งยกเลกิ: 1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลกิการเข้าอบรมได้ ในกรณทีี่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

2. กรณทีี่ท่านแจ้งยกเลกิก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษทัฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร  
3.และในกรณทีี่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษทัฯจะไม่คนืเงินใด ๆ  ทั้งส้ิน   หรือหากท่านยังไม่ช าระค่าสัมมนา  ทาง
บริษทั ต้องขอเกบ็ค่าธุรการจ านวน  30 %  ทันที    

ท่ีอยูใ่นการออกเอกสารหกั ณ ท่ีจ่าย 
ในนามบริษทั  ศูนยส่์งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย ์จ ากดั   (ส านกังานใหญ่) 
เลขท่ี  171/162  ซอยพทุธบูชา  39 แยก 1-1 

แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี  010 5555 113 021 
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