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วัน เวลา และสถานที่

วันอังคารที่ 22 - วันพุธที่ 23 
กันยายน 2563
เวลา 09.00-16.00 น. (ลงทะเบียน 08.30 น.)

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23)

หลักสูตรนี้เหมาะสําหรับ
 ผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคล
 ผูจัดการแผนกสรรหาและวาจาง
 เจาหนาท่ีบุคคลที่รับผิดชอบ
การคัดเลือกบุคคลเขาทํางาน
 เจาหนาท่ีประจํา 
Assessment Center

วิทยากร

ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน
ประสบการณ
 ศาสตราจารย ประจําภาควิชาวิจัยการศึกษา

คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 ผูเช่ียวชาญในการสรางแบบทดสอบ

เพ่ือคัดเลือกบุคคลเขาทํางานใหกับธุรกิจ
ภาคเอกชนช้ันนําหลายแหง

 ผูอํานวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ 
(องคการมหาชน)

ผู�เข�าฝ�กอบรมทุกท�านจะได�รับหนังสือ 

“การสร�างและพัฒนาแบบทดสอบเพ่ือ
คัดเลือกบุคคลเข�าทํางาน” ฉบับพิมพ�คร้ังท่ี 4 
ฟรี 1 เล�ม ราคา 380 บาท 
เป�นเอกสารประกอบการฝ�กอบรม

เพื่อคัดเลือกบุคคลเข�าทํางาน
แบบทดสอบ
การสร�าง

ผู�เข�าอบรม
โปรดนําคอมพิวเตอร�โน�ตบุ�ก
มาเพ่ือใช�ในการทํา Workshop

อัตราค�าอบรมท�านละ

สมาชิก 6,400 บาท + VAT 448 รวม 6,848 บาท / บุคคลท่ัวไป 7,400 บาท + VAT 518 รวม 7,918 บาท

 ในการรับบุคคลเขาทํางานนั้น ตองใหแนใจ
อยางยิ่งวาจะไดบุคคลมีความสามารถตรงกับที่ตองการจริง 
มิฉะน้ันจะสรางความสูญเสียใหแกองคการอยางมาก
 จากผลการวิจัยและประสบการณขององคการตาง ๆ ชี้ชัดวา 
“การสัมภาษณ” เพียงอยางเดียว ไมเพียงพอในการคัดเลือก
บุคคลเขาทํางาน
 “แบบทดสอบ” เปนอีกเคร่ืองมือหนึ่งท่ีเช่ือถือไดทั้งทางวิชาการ
และทางปฏิบัติ แตจะตองสรางอยางถูกหลักวิชาการ แบบทดสอบ
น้ันจึงจะใชไดอยางมีประสิทธิภาพ
 การฝกอบรมหลักสูตร 2 วัน (12 ชั่วโมง) แบบ Workshop นี้ 
จะใหหลักการสรางแบบทดสอบอยางเปนข้ันตอน โดยมีการ
ฝกปฏิบัติจริงภายใตการแนะนําของวิทยากรผูเช่ียวชาญดานการ
สรางแบบทดสอบ

รุ�นที่ 71
มอบวุฒิบัตร



หัวข�อการฝ�กอบรม 2 วัน (12 ชั่วโมง)
 ความสําคัญของการใชแบบทดสอบเพ่ือคัดเลือก
บุคคลเขาทํางาน

 การวิเคราะหงานและหนาท่ี เพ่ือกําหนด
คุณลักษณะของคนท่ีตองการ

 กระบวนการในการสรางแบบทดสอบที่มีคุณภาพ
 ประเภทของแบบทดสอบท่ีใชคัดเลือกบุคคล
 วิธีการสรางแบบทดสอบเพ่ือคัดเลือกบุคคล
 การสราง Test Blue Print : หัวใจของ
แบบทดสอบ

 การวิเคราะหคุณภาพของแบบทดสอบวาเปน
แบบทดสอบที่ดีหรือไม เชน
 ประสิทธิภาพของแบบทดสอบ

 ความตรง (Validity)
 ความเท่ียง (Reliability) ของแบบทดสอบ
 ความยากงายของแบบทดสอบ
 อํานาจในการจําแนกคนท่ีมีความสามารถ
ออกจากคนท่ีดอยความสามารถ

 หลักเกณฑการใหคะแนน และการแปลผลการสอบ
 วิธีการติดตามผล เพ่ือวัดวาคนท่ีผานการทดสอบ
มีความรูความสามารถหรือไม เพ่ือพัฒนา
แบบทดสอบ

 ตัวอยางการออกแบบ Test Blue Print และ
แบบทดสอบตําแหนงตาง ๆ จํานวนมาก

 แหลงคนควาแบบทดสอบที่ไดตามมาตรฐาน

วิธีการอบรม
 จะเปนการบรรยายควบคูกับการฝกปฏิบัติสรางแบบทดสอบฝกวิเคราะหแบบทดสอบ 
ฝกตีความแปลผลการทดสอบ และศึกษาแบบทดสอบที่เปนมาตรฐาน เพ่ือสามารถนําไป
ประยุกตใชในการคัดเลือกบุคคลตามที่องคการตองการ

หลักสูตรฝกอบรม “การสรางแบบทดสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเขาทํางาน รุนท่ี 71” (วันท่ี 22-23 ก.ย. 2563)
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1.  *ชื่อ-นามสกุล ............................................................................

*ตําแหนง ..................................................................................

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

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

*ตําแหนง ..................................................................................

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

*ขอมูลนี้อาจเปดเผยใหกับวิทยากรเพ่ือประโยชนในการปรับหลักสูตรใหเหมาะกับผูเรียน

ชื่อและที่อยูบริษัทสําหรับออกใบกํากับภาษี

บริษัท ................................................................................ เลขประจําตัวผูเสียภาษี ............................................สาขา ................................

ที่อยู  ..........................................................................................................................................................................................................

ประเภทธุรกิจ ............................................................ โทรศัพท  ............................................ตอ.................. โทรสาร....................................

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

กรุณาชําระคาฝกอบรมกอนวันงาน
โอนเงิน หรือเช็คขีดครอมในนาม บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด หรือ HR Center Co., Ltd.

 ธนาคารกรุงเทพ เลขท่ี 2403005727      ธนาคารไทยพาณิชย เลขท่ี 0802359647      ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขท่ี 3071269091

คาธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถามี) ผูโอนเงินจะตองเปนผูชําระที่ธนาคาร หรือชําระเพิ่มท่ีหนางาน
 เมื่อชําระเงินแลว โปรด e-mail สําเนาใบโอนเงิน โดยระบุชื่อองคกร ชื่อหลักสูตร มาที่บริษัทฯ กอนวันฝกอบรม  

 เอกสารหักภาษี ณ ที่จาย ตัวจริง กรุณานํามาใหในวันฝกอบรม หรือจะชําระสวนน้ีเปนเงินสด

บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด  (สํานักงานใหญ)
52/37 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงทับชาง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250 
เลขท่ีประจําตัวผูเสียภาษี 0105540023934
หมายเหตุ กรณีหลักสูตรยืนยันการจัดอบรมแลว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมคืนเงินในทุกกรณี


