โปรแกรมฝึ กอบรมหลักสูตร : การคัดเลือกบุคลากรให้ตรงกับงาน ด้วยโปรแกรมพยากรณ์ดวงชะตา
ระยะเวลาในการฝึ กอบรม : 2 วัน เวลา 09.00-16.00 น.
วิทยากร : อาจารย์ เหรียญชัย นาชัยศรีคา้
หลักการและเหตุผล
ด้ วยปัจจุบัน การที่ได้ บุคลากรที่เหมาะสมกับงานและให้ เข้ ากับองค์กรและเข้ ากับผู้ร่วมงาน และการได้ มาซึ่งบุคลากร
เหล่านี้ซ่งึ มีคุณสมบัติพร้ อมทั้งทางด้ านคุณวุฒิและวุฒิภาวะทางด้ านอารมณ์ นั้นหาได้ ยากและลาบากพอสมควร ซึ่งก็เป็ นไป
ได้ น้อยมากเช่นกัน ที่องค์กรจะได้ บุคลากรที่สมบูรณ์แบบ มาเป็ นพนักงานขององค์กร
ดังนั้นองค์กรจึงต้ องพยายามคัดเลือกสรรหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติพร้ อมให้ ได้ มากที่สุด ซึ่งอาจต้ องยอมรับไม่ได้
เต็ม ร้ อยเปอร์เซ็นต์ และการคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์และการทดสอบการทางด้ านทัศนคติต่างๆ ก็เป็ นแนวทางหนึ่งเพื่อที่
เป็ นตัวตัดสินทางหนึ่งว่ามีความเหมาะสมที่รับเป็ นพนักงานขององค์กรหรือไม่
นอกจากการสัมภาษณ์และการทดสอบต่างๆ แล้ ว ยังมีอีกทางเลือกหนึ่ง ที่ใช้ เครื่องมือทางด้ านการพยากรณ์ดวง
ชะตาของบุคคล มาเป็ นแนวทางหนึ่งเพื่อใช้ ในการตัดสินใจว่าบุคลากรนั้นมีความเหมาะสมหรือไม่ ซึ่งการใช้ เครื่องมือจะใช้
โปรแกรมพยากรณ์ดวงชะตาเป็ นเครื่องมือในการตรวจสอบเบื้องต้ นว่ าบุคลากรนั้นๆ ว่ ามีคุณสมบัติพ้ ืนฐานทางดวงชะตา
ทางด้ านอารมณ์ ความสามารถ ความมีมนุ ษยสัมพันธ์ การมีความสามารถเข้ ากับผู้บังคับบัญชา หรือพนักงานคนอื่นๆ ได้
หรือไม่

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ สามารถกลั่นกรองล่วงหน้ าได้ ว่าบุคลากรนั้นๆ สมควรที่จะเรียกมาสัมภาษณ์ต่อ
หรือไม่
2. เพื่อใช้ ประกอบการพิจารณาว่าบุคคลนั้นๆ มีความเหมาะสมกับงานด้ านใด
3. เพื่อให้ ผ้ ูบังคับบัญชาในสายงานนั้นๆ ทราบพื้นฐานทางด้ านวุฒิภาวะ ทางด้ านอารมณ์ของผู้ใต้ บังคับบัญชา
4. เพื่อให้ องค์กรได้ บุคลากรที่มีคุณสมบัติท่ดี ีท่สี ดุ เข้ ามาเป็ นส่วนหนึ่งขององค์กร

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

ความเป็ นมาและเหตุผลของการคัดเลือกบุคลากรโดยใช้ โปรแกรมพยากรณ์
พื้นฐานของการใช้ โปรแกรมพยากรณ์คอมพิวเตอร์
อธิบายพื้นฐานของดวงชะตา
อธิบายพื้นฐานของการอ่านดวงชะตา
อธิบายความหมายของภพต่างๆ ของพื้นดวงชะตา
อธิบายความหมายของตัวเลข
อธิบายความหมายของความสัมพันธ์ของภพและตัวเลข
การประยุกต์ภพต่างๆ และตัวเลข ออกมาในรูปของบุคลิกภาพ เพื่อ ประกอบการพิจารณาว่าเหมาะกับงานทางด้ าน
ใด
9. ฝึ กปฏิบัติการอ่านบุคลิกภาพจากดวงชะตา โดยใช้ กรณีศึกษา
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หมายเหตุ การอบรมสัมมนาหลักสูตรนี้ ให้ผูเ้ ข้าอบรมนา Notebook มาด้วย เพือ่ มาโหลดโปรแกรมผูกดวงชะตา เพื่อ
ใช้ในการพยากรณ์

จานวนผูเ้ ข้าสัมมนา

30 คน / รุ่น

วิทยากร อาจารย์ เหรียญชัย นาชัยศรีคา้
ที่ปรึกษาอิสระทางด้านการวางแผนด้านกลยุทธ์ การจัดการและวางแผนด้านการเงิน
การทาแผนธุรกิจและการบริหารการจัดการ

การศึกษา
 ปริญญาตรี วิศวกรไฟฟ้ า จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 ปัจจุบนั ท่านกาลังศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ด้ านบริหารจัดการธุรกิจ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ

ประสบการณ์การทางาน





ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ าย ฝ่ ายกองทุนสารองเลี้ยงชีพ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ภัทรธนกิจ จก )มหาชน(
ผู้อานวยการฝ่ าย ฝ่ ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ และฝ่ ายวาณิชธนกิจ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ กรุงไทย จก )มหาชน(
ผู้อานวยการฝ่ ายอาวุโส ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จก )มหาชน(
ผู้อานวยการฝ่ าย ฝ่ ายวางแผน และปรับปรุงโครงสร้ างหนี้ ธนาคารไทยธนาคาร จก )มหาชน(

นอกจากนี้ ท่านยังเป็ น
อาจารย์พิเศษสอนระดับปริญญาตรีและโททางด้ านการเงิน การจัดการกลยุทธ์ การวิเคราะห์หลักทรัพย์เพื่อการลงทุน
ให้ กบั : มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 มหาวิทยาลัยรามคาแหง
 มหาวิทยาลัยรังสิต
 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 มหาวิทยาลัยเกริก
 ปรึกษาด้ านการวางแผนทางการเงินให้ กบั บริษัทประกันชีวิตต่างๆ
สอบถามรายละเอียดเพิม่ ที่
นายพิสษิ ฐ์ จิณฤต
โทร0408-2736-0. มือถือ 089 8980400
Fax.00050-736E-mail: admin@trainingservice.co.th
http://www.trainingservice.co.th
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