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Onsite Training / Online by Zoom  พร้อมรับใบวุฒิบัตรฟรีทุกท่ีน่ัง!!!  
หลักสูตร  เทคนิคการคดัสรรบุคลากรด้วยศาสตร์การวิเคราะห์ลายเซ็น  

             (Signature Analysis for Selection Technique) 
 

วันพฤหัสบดีท่ี  19   มกราคม  2566   เวลา 09.00-16.00 น. 

สถานที่ โรงแรมโนโวเทล ซอยสุขุมวิท 20  ใกล้ BTS อโศก  กรุงเทพ 

หรือเลือกอบรมเป็นแบบ Online  ผ่าน Program Zoom ได้ 

วิทยากร : อาจารย์สุกจิ  ตรียทุธวัฒนา 
 

พเิศษสมัคร 2 ท่านลดเพิม่  500.- 
หรือสมัคร  3 ท่าน เข้าฟรี + 1 ท่านทันที !!! 

 
l 

 

หลกัการและเหตุผล 
 

ลายเซ็นเป็นส่ิงท่ีคนส่วนใหญคิ่ดวา่ไม่ค่อยมีความส าคญัหรือไม่ค่อยมีผลอะไรกบัชีวิตและการท างาน จึงไม่ได้
ใหค้วามส าคญักบัลายเซ็นมากนกั แต่ความเป็นจริงแลว้ลายเซ็นท่ีเราเซ็นดว้ยลายเส้นในรูปแบบต่างๆนั้นมีความส าคญั
กบัชีวิตและการท างานท่ีมองขา้มไปไม่ได ้ เพราะลายเซ็นเป็นการบ่งบอกถึงค าพูดท่ีอยูใ่นใจ ถึงนิสัย พฤติกรรมท่ี
แสดงออก รวมถึงระบบความคิด ความมีวิสัยทศัน์ของบุคคลนั้นไดเ้ป็นอยา่งดี ถา้ลายเซ็น ลายเส้นดี ยอ่มส่งผลถึงใน
ดา้นดี  มีความพร้อม สะทอ้นถึงศกัยภาพ ขีดความสามารถของบุคคลนั้น  ถา้ลายเซ็น ลายเส้นไม่ดี ยอ่มส่งผลในดา้น
ลบเช่นเดียวกนั โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ฝ่ายสรรหา หรือคดัสรรบุคลากรหรือผูป้ระกอบการ  
 
วัตถุประสงค์ 

มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งวิเคราะห์ เรียนรู้ ศาสตร์การวิเคราะห์ ลายเซ็น รูปแบบลายเซ็นท่ีเหมาะสมกบัการคดั
สรรบุคลากรใหต้รงตามศกัยภาพ ความสามารถ ในต าแหน่งงานนั้นๆ ก่อนท่ีจะสรรหาพนกังานเขา้ท างานในองคก์ร 
ใหไ้ดต้รงตามคุณสมบติัท่ีเหมาะสม คดัเลือกพนกังานท่ีใช่ส าหรับองคก์ร รวมถึง การปรับเปล่ียนแกล้ายเซ็น แก้
พฤติกรรมใหถู้กตอ้ง ถูกใจ มีประสิทธิภาพมากข้ึนกบัชีวิตและการท างานของตนเองดว้ยในเวลาเดียวกนั 
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หัวข้อการอบรม 
09.00 – 12.00 น. 
1) กระบวนการทศัน์ในยคุธุรกิจท่ีมีผลต่อทรัพยากรบุคคล (HR) 
2) Competency Concept กบัการการคดัสรรบุคลากร 
3) เทคนิคการคดัสรรบุคลากร (Selection) 

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

13.00 – 16.00 น. 
1) ความส าคญัของลายเส้นท่ีมีผลต่อลายเซ็น 
2) รูปแบบและประเภทของลายเซ็นของบุคคลท่ีมีผลต่อการท างาน 
3) ลายเซ็นท่ีสมบูรณ์แบบอจัฉริยะ 
4) โครงสร้างลายเซ็นท่ีดี 
5) ลกัษณะลายเซ็นของแต่ละสายงานในการคดัสรรบุคลากร 
6) รูปแบบลายเซ็นคนดงั เซเลป และลายเซ็นท่ีประสบความส าเร็จ 
7) ปรับเปล่ียน  ออกแบบ และแกไ้ขลายเซ็น  
8) การคดัสรรบุคลากรดว้ยศาสตร์การวิเคราะห์ลายเซ็น  

Workshop : ฝึกการใช้แบบประเมนิเชิงจิตตรรกะวิทยา : Case Study 

วิธีการและรูปแบบการฝึกอบรม 
- การบรรยาย  การระดมความคิดเห็น   ตลอดจนการท า Workshop รูปแบบกรณีศึกษา (Case Study) จากการ

ท างานจริง  สรุป, ถาม-ตอบ 
 

ผูเ้ขา้ฝึกอบรม  : หวัหนา้งาน และพนกังานทุกระดบัท่ีตอ้งมีการคดัสรร และคดัเลือกบุคลากร และโดยเฉพาะอยา่งยิง่
หน่วยงานทรัพยากรบุคคล (HR) 
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ค่าใชจ้่ายในการอบรมท่ีโรงแรม 

รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 ม้ือ อาหารกลางวันและใบรบัรองวุฒิบตัร 

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษมีูลค่าเพิม่ 7% ภาษหีัก ณ ที่จ่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาพเิศษท่านละ 3,900 273 117 4,056 

สมัคร 2 ท่านลดเพิม่ 500.- 7,300 511 219 7,592 

สมัคร 3 เข้าฟรีเพิม่ + 1 ท่าน 11,700 819 351 12,168 

 
 

ค่าใชจ้่ายในการอบรม Online Program Zoom  

จะท าการส่งเอกสารการบรรยาย ไฟล์ PDF ทางอีเมล์ก่อนอบรม  2-3 วัน  พรอ้มรบัใบรบัรองวุฒิบตัรทางไปรษณีย ์

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษมีูลค่าเพิม่ 7% ภาษหีัก ณ ที่จ่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาพเิศษท่านละ 2,500 175 75 2,600 

สมัคร 2 ท่านลดเพิม่ 500.- 4,500 315 135 4,680 

สมัคร 3 เข้าฟรีเพิม่ + 1 ท่าน 7,500 525 225 7,800 

รายละเอียดหลักสูตรอ่ืน ๆ  เพิม่เติมได้ที่นี่  คล๊ิก  http://www.hrdzenter.com/ 
 

ส ารองที่นั่ง  ติดต่อเพิม่เติมได้ที่     คุณธนนันท์     090 645 0992 , 089 606 0444, Line :  hrdzenter  www.facebook.com/hrdzenter,   
IG : hrd_zenter  www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzentertraining@gmail.com , jiw473@gmail.com 
รายละเอียดการช าระเงนิ 

 การชำระเงิน โอนเข้าบัญชี ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด   

  บัญชีออมทรัพย์  เลขที่บัญชี 206-237-174-0 
 กรณีชำระเงินแล้ว กรุณา Scan  หรือถ่ายรูป  สลิป Pay in มาที่  Line  : hrdzenter    
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 หรือ mail  : hrdzentertraining@gmail.com, jiw473@gmail.com 
กรุณาหัก ณ ที่จ่าย 3 % ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด  เลขที่ผู้เสยีภาษี 0105555113021 
เลขที่ 171/162  ซอยพทุธบูชา 39  แยก 1-1  แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 (สำนักงานใหญ่)   
 
 
 

                                      

 

 

 Scan  QR Code   กรอกใบสมัคร Online 

 

 
 

การแจ้งยกเลิก:  

1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  2. กรณีที่ท่านแจ้ง
ยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษัทฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร    
3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทั้งส้ิน   หรือหากท่านยัง
ไม่ช าระค่าสัมมนา  ทางบริษัท ต้องขอเก็บค่าธุรการจ านวน 30 %  ทันที    
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