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การสราง

แบบทดสอบ
เพื่อคัดเลือกบุคคลเขาทํางาน

ในการรับบุคคลเขาทํางานนั้น ตองใหแนใจอยางยิ่งวาจะ
ไดบุคคลมีความสามารถตรงกับที่ตองการจริง มิฉะนั้น
จะสรางความสูญเสียใหแกองคการอยางมาก

จากผลการวิจยั และประสบการณขององคการตาง ๆ ชีช้ ดั วา
“การสัมภาษณ” เพียงอยางเดียว ไมเพียงพอในการ
คัดเลือกบุคคลเขาทํางาน

“แบบทดสอบ” เปนอีกเครื่องมือหนึ่งที่เชื่อถือไดทั้งทางวิชาการ
และทางปฏิบัติ แตจะตองสรางอยางถูกหลักวิชาการ
แบบทดสอบนั้นจึงจะใชไดอยางมีประสิทธิภาพ

การฝกอบรมหลักสูตร 2 วัน (12 ชั่วโมง) แบบ workshop นี้
จะใหหลักการสรางแบบทดสอบอยางเปนขั้นตอน โดยมีการ
ฝกปฏิบัติจริงภายใตการแนะนําของวิทยากรผูเชี่ยวชาญดาน
การสรางแบบทดสอบ

รุนที่

61

มอบวุฒิบัตร
ผูเขาฝกอบรมทุกทาน
จะไดรับหนังสือ
“การสรางและพัฒนา
แบบทดสอบเพื่อคัดเลือก
บุคคลเขาทํางาน”
ฉบับพิมพครั้งที่ 4
ฟรี 1 เลม ราคา 380 บาท
เปนเอกสารประกอบ
การฝกอบรม

หลักสูตรนี้เหมาะสําหรับ

ผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคล
ผูจัดการแผนกสรรหาและวาจาง
เจาหนาที่บุคคลที่รับผิดชอบ
การคัดเลือกบุคคลเขาทํางาน
เจาหนาที่ประจํา Assessment Center

วิทยากร

ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน
ประสบการณ

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

วัน เวลา และสถานที่

วันอังคารที่ 20 - วันพุธที่ 21
กุมภาพันธ 2561

เวลา 09.00 - 16.00 น. (ลงทะเบียน 08.30 น.)
โรงแรม บูเลอวารด กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 5)

อัตราคาอบรมทานละ
สมาชิก 6,000 บาท +VAT 420 รวม 6,420 บาท / บุคคลทัว่ ไป 7,000 บาท +VAT 490 รวม 7,490 บาท
ผูเ ขาอบรมนําคอมพิวเตอรโนตบุก มาเพือ่ ใชประกอบการทํา Workshop

หัวขอการฝกอบรม 2 วัน (12 ชั่วโมง)
ความสําคัญของการใชแบบทดสอบเพื่อคัดเลือก
บุคคลเขาทํางาน
การวิเคราะหงานและหนาที่ เพื่อกําหนด
คุณลักษณะของคนที่ตองการ
กระบวนการในการสรางแบบทดสอบที่มีคุณภาพ
ประเภทของแบบทดสอบที่ใชคัดเลือกบุคคล
วิธีการสรางแบบทดสอบเพื่อคัดเลือกบุคคล
การสราง Test Blue Print : หัวใจของ
แบบทดสอบ
การวิเคราะหคุณภาพของแบบทดสอบวาเปน
แบบทดสอบที่ดีหรือไม เชน
ประสิทธิภาพของแบบทดสอบ

ความตรง (Validity)
ความเที่ยง (Reliability) ของแบบทดสอบ
ความยากงายของแบบทดสอบ
อํานาจในการจําแนกคนที่มีความสามารถ
ออกจากคนที่ดอยความสามารถ
หลักเกณฑการใหคะแนน และการแปลผลการสอบ
วิธีการติดตามผล เพื่อวัดวาคนที่ผานการทดสอบ
มีความรูความสามารถหรือไม เพื่อพัฒนา
แบบทดสอบ
ตัวอยางการออกแบบ Test Blue Print และ
แบบทดสอบตําแหนงตาง ๆ จํานวนมาก
แหลงคนควาแบบทดสอบที่ไดตามมาตรฐาน

วิธีการอบรม
จะเปนการบรรยายควบคูกับการฝกปฏิบัติสรางแบบทดสอบฝกวิเคราะหแบบทดสอบ ฝกตีความ
แปลผลการทดสอบ และศึกษาแบบทดสอบที่เปนมาตรฐานเพื่อสามารถนําไปประยุกตใชในการ
คัดเลือกบุคคลตามที่องคการตองการ
หลักสูตรฝกอบรม “การสรางแบบทดสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเขาทํางาน รุนที่ 61” (วันที่ 20-21 ก.พ. 2561)
1. ชื่อ-นามสกุล ..............................................................................

2. ชื่อ-นามสกุล ..............................................................................

ตําแหนง ....................................................................................

ตําแหนง ....................................................................................

E-mail................................................มือถือ .............................

E-mail................................................มือถือ .............................

ชื่อและที่อยูบริษัทสําหรับออกใบกํากับภาษี
บริษัท ................................................................................ เลขประจําตัวผูเสียภาษี............................................สาขา ................................
ที่อยู ..........................................................................................................................................................................................................
ประเภทธุรกิจ............................................................ โทรศัพท ............................................ ตอ.................. โทรสาร....................................
ผูติดตอ ....................................................................E-mail .......................................................................มือถือ ......................................
โอนเงิน หรือเช็คขีดครอมในนาม บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด หรือ HR Center Co., Ltd.
 ธนาคารกรุงเทพ สาขาสี่แยกบางนา บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 2403005727
 ธนาคารไทยพาณิชย สาขาศรีนครินทร (กรุงเทพกรีฑา) บัญชีออมทรัพย เลขที่ 0802359647
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาถนนศรีนครินทร-กรุงเทพกรีฑา บัญชีออมทรัพย เลขที่ 3071269091

กรุณาชําระคาฝกอบรมกอนวันงาน

1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายเพิ่มหากมีคาธรรมเนียมในการโอนเงินเกิดขึ้น
2. คาธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถามี) ผูโอนเงินตองเปนผูชําระคาธรรมเนียมเอง

กรณีชําระเงินลวงหนา กรุณา Fax สําเนาใบโอนเงิน โดยระบุชื่อบริษัท ชื่อหลักสูตร พรอมเอกสารหักภาษี ณ ที่จาย 3% มาที่บริษัทกอนวันฝกอบรม
เอกสารหักภาษี ณ ที่จาย 3% กรุณานํามาใหในวันฝกอบรม มิฉะนั้น จะตองชําระคาฝกอบรมเต็มจํานวน
บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด 52/37 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250
เลขที่ประจําตัวผูเสียภาษี 13 หลัก 0105540023934
หมายเหตุ กรณียกเลิกการเขาฝกอบรมกรุณาแจงลวงหนา 7 วันกอนวันฝกอบรม มิฉะนั้นจะตองชําระ 30% ของราคาคาฝกอบรม
Ê¹ã¨ÊÁÑ¤ÃÊÁÒªÔ¡ËÃ×ÍÊíÒÃÍ§·Õè¹Ñè§ public1.hrcenter@gmail.com â·ÃÈÑ¾· (02) 736-2245-7 â·ÃÊÒÃ (02) 736-0470-1
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