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ในการรับบุคคลเขาทํางานนั้น ตองใหแนใจอยางยิ่งวาจะ
ไดบุคคลมีความสามารถตรงกับที่ตองการจริง มิฉะนั้นจะ รุนที่
สรางความสูญเสียใหแกองคการอยางมาก
มอบวุฒิบัตร

จากผลการวิจยั และประสบการณขององคการตาง ๆ ชีช้ ดั วา
“การสัมภาษณ” เพียงอยางเดียว ไมเพียงพอในการคัดเลือก
บุคคลเขาทํางาน

“แบบทดสอบ” เปนอีกเครื่องมือหนึ่งที่เชื่อถือไดทั้งทางวิชาการ
และทางปฏิบัติ แตจะตองสรางอยางถูกหลักวิชาการ
แบบทดสอบนั้นจึงจะใชไดอยางมีประสิทธิภาพ

การฝกอบรมหลักสูตร 2 วัน (12 ชั่วโมง) แบบ workshop นี้ จะ
ใหหลักการสรางแบบทดสอบอยางเปนขั้นตอน โดยมีการฝก
ปฏิบัติจริงภายใตการแนะนําของวิทยากรผูเชี่ยวชาญดานการ
สรางแบบทดสอบ
วัน เวลา และสถานที่
หลักสูตรนี้เหมาะสําหรับ
วันอังคารที่ 30 ผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคล
ผูจัดการแผนกสรรหาและวาจาง
เจาหนาที่บุคคลที่รับผิดชอบ
การคัดเลือกบุคคลเขาทํางาน
เจาหนาที่ประจํา Assessment Center

วิทยากร

ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน
ประสบการณ

ศาสตราจารย ประจําภาควิชาวิจัยการศึกษา
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ผูเชี่ยวชาญในการสรางแบบทดสอบเพื่อ
คัดเลือกบุคคลเขาทํางานใหกับธุรกิจภาค
เอกชนชั้นนําหลายแหง
ผูอํานวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษา
แหงชาติ (องคการมหาชน)

พฤษภาคม 2560

วันพุธที่ 31

เวลา 09.00 - 16.00 น. (ลงทะเบียน 08.30 น.)
โรงแรม แกรนด สุขุมวิท กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 6)
ผูเขาฝกอบรมทุกทาน
จะไดรับหนังสือ

“การสรางและพัฒนา
แบบทดสอบ
เพื่อคัดเลือกบุคคล
เขาทํางาน”
ฉบับพิมพครั้งที่ 4

ฟรี 1 เลม ราคา 380 บาท
เปนเอกสารประกอบการฝกอบรม

หัวขอการฝกอบรม 2 วัน (12 ชั่วโมง)

ความสําคัญของการใชแบบทดสอบเพื่อคัดเลือกบุคคล
เขาทํางาน
การวิเคราะหงานและหนาที่ เพื่อกําหนด
คุณลักษณะของคนที่ตองการ
กระบวนการในการสรางแบบทดสอบที่มีคุณภาพ
ประเภทของแบบทดสอบที่ใชคัดเลือกบุคคล
วิธีการสรางแบบทดสอบเพื่อคัดเลือกบุคคล
การสราง Test Blue Print : หัวใจของแบบทดสอบ
การวิเคราะหคุณภาพของแบบทดสอบวาเปน
แบบทดสอบที่ดีหรือไม เชน
ประสิทธิภาพของแบบทดสอบ
ความตรง (Validity)

ความเที่ยง (Reliability) ของแบบทดสอบ
ความยากงายของแบบทดสอบ
อํานาจในการจําแนกคนที่มีความสามารถออกจาก
คนที่ดอยความสามารถ
หลักเกณฑการใหคะแนน และการแปลผลการสอบ
วิธีการติดตามผล เพื่อวัดวาคนที่ผานการทดสอบ
มีความรูความสามารถหรือไม เพื่อพัฒนาแบบทดสอบ
ตัวอยางการออกแบบ Test Blue Print และแบบทดสอบ
ตําแหนงตาง ๆ จํานวนมาก
แหลงคนควาแบบทดสอบที่ไดตามมาตรฐาน

วิธีการอบรม
จะเปนการบรรยายควบคูกับการฝกปฏิบัติสรางแบบทดสอบฝกวิเคราะหแบบทดสอบ ฝกตีความแปลผลการ
ทดสอบ และศึกษาแบบทดสอบที่เปนมาตรฐานเพื่อสามารถนําไปประยุกตใชในการคัดเลือกบุคคลตามที่
องคการตองการ
ใบสมัครหลักสูตร “การสรางแบบทดสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเขาทํางาน รุนที่ 58”

1. ชื่อ-นามสกุล........................................................................... ชื่อและที่อยูบริษัทสําหรับออกใบกํากับภาษี รหัสสมาชิก M-……….....…..
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ประเภท
1. ผูสนใจทั่วไป
2. สมาชิก

วิธกี ารชําระเงิน

คาฝกอบรม + VAT 7% หัก ณ ที่จาย 3% รวมจายสุทธิ กรณีไมมีหนังสือหัก ณ ที่จาย 3% จายเต็ม
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พิเศษ ผูเขาอบรมทุกทานจะไดรับหนังสือ
“การสรางและพัฒนาแบบทดสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเขาทํางาน” พิมพครั้งที่ 4
โดย ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน ฟรี 1 เลม

โอนเงิน หรือเช็คขีดครอมในนาม บริษทั เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด หรือ HR Center Co., Ltd.
 ธนาคารกรุงเทพ สาขาสีแ่ ยกบางนา บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 2403005727
 ธนาคารไทยพาณิชย สาขาศรีนครินทร (กรุงเทพกรีฑา) บัญชีออมทรัพย เลขที่ 0802359647

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาถนนศรีนครินทร-กรุงเทพกรีฑา บัญชีออมทรัพย เลขที่ 3071269091

1. บริษทั ขอสงวนสิทธิใ์ นการเก็บคาใชจา ยเพิม่ หากมีคา ธรรมเนียมในการโอนเงินเกิดขึน้
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กรณีชาํ ระเงินลวงหนา กรุณา Fax สําเนาใบโอนเงิน โดยระบุชอื่ บริษทั ชือ่ หลักสูตร พรอมเอกสารหักภาษี ณ ทีจ่ า ย 3% มาทีบ่ ริษทั กอนวันฝกอบรม
เอกสารหักภาษี ณ ทีจ่ า ย 3% กรุณานํามาใหในวันฝกอบรม มิฉะนัน้ จะตองชําระคาฝกอบรมเต็มจํานวน
บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด 52/37 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250
เลขที่ประจําตัวผูเสียภาษี 13 หลัก 0105540023934
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