
หลกัสตูร เทคนคิการจัดทาํโครงการสาํรวจ 

วตัถุประสงค ์  
๑. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบสถิติของประเทศ

และเทคนิคการจัดทําสํามะโน/สํารวจ 
๒.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนําความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
๓.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การสร้างความร่วมมือในการแลกเปลี่ยน

ข้อมูลสถิติ การนําเข้าข้อมูลและการจัดทําข้อมูลสถิติทางการ 

เนื้อหาของหลักสูตร 
๑. การบริหารจัดการระบบสถิติของประเทศ 
๒. เทคนิคการสุ่มตัวอย่างและการประมาณค่า 
๓. วิธีการจัดทําสํามะโน/สํารวจ 
๔. การประมวลผลข้อมูลสถิติ 
๕. การวิเคราะห์ข้อมูลและการจัดทํารายงาน  
๖.  การแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติภาครัฐ  

คุณสมบัติของผู้เขา้รับการอบรม 
เป็นเจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทําข้อมูลสถิติ หรือผู้ที่มีความสนใจ 

จํานวนผู้เข้ารับการอบรม 
จํานวน ๔๐ คน   

ระยะเวลาการอบรม 
 ระหว่างวันที่ ๑ – ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  

วิทยากร 
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากศูนย์/สํานักท่ีเกี่ยวข้องของสํานักงานสถิติแห่งชาติ 

สถานที่อบรม 
 ห้องอบรมสํานักพัฒนาบุคลากร สํานักงานสถิติแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ 
อาคารรัฐประศาสนภักดี ช้ัน ๒ ทิศใต้ 

งบประมาณคา่ใช้จา่ยในการอบรม 
 เบิกจ่ายจากงบประมาณ ผลผลิต ข้อมูลสถิติ งบดําเนินงาน กิจกรรมหลัก อํานวยการ กิจกรรมย่อย 

ดําเนินงานด้านพัฒนาบุคลากร 
• ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืมสําหรับผู้เข้ารับการอบรมและคณะวิทยากร  
            จํานวน ๔๑ คน X ๕๐ บาท (เช้า – บ่าย) X ๓ วัน    = ๖,๑๕๐ บาท 
• ค่าสมนาคุณวทิยากร   
            จํานวน ๖ ชั่วโมง X ๓๐๐ บาท X ๓ วัน           =         ๕,๔๐๐ บาท 

               รวมทัง้สิน้                                           =      ๑๑,๕๕๐ บาท 

 
 



หลกัสตูร การวเิคราะห์ขอ้มลูสถติิและสารสนเทศ 

วตัถุประสงค ์  
๑. เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ในการประมวลผลข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
๒.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักถึงความสําคัญของข้อมูลสถิติและสารสนเทศที่ใช้ในการพัฒนาประเทศ 
๓.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนําข้อมูลสถิติและสารสนเทศ มาวิเคราะห์แสดงสถานการณ์ต่าง ๆ 

ที่สังคมให้ความสนใจ  

เนือ้หาของหลกัสตูร 
๑. องค์ความรู้เกี่ยวกับสถิติเบื้องต้น 
๒. วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป 
๓. การวิเคราะห์ผลจากการสํารวจ/สํามะโนของสํานักงานสถิติแห่งชาติ 

๓.๑ ศึกษาวัตถุประสงค์ของการสํารวจ 
๓.๒ ศึกษาองค์ความรู้และข่าวสารท่ีเกี่ยวข้อง 
๓.๓ ตรวจสอบความถูกต้องและเป็นไปได้ของข้อมูล 
๓.๔ สร้างกรอบแนวทางการวิเคราะห์  

๔. การนําเสนอข้อมูลสถิติ 
๕. การนําข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์ 

คณุสมบตัขิองผูเ้ขา้รบัการอบรม 
เป็นเจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติและสารสนเทศ หรือผู้ทีม่ีความสนใจ 

จํานวนผูเ้ขา้รบัการอบรม 
จํานวน ๔๐ คน   

ระยะเวลาการอบรม 
 ระหว่างวันที่ ๘ – ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

วิทยากร 
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากสาํนักสถิติพยากรณ์ สํานักงานสถิติแห่งชาติ 

สถานที่อบรม 
 ห้องอบรมสํานักพัฒนาบุคลากร สํานักงานสถิติแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ 
อาคารรัฐประศาสนภักดี ช้ัน ๒ ทิศใต้ 

งบประมาณคา่ใช้จา่ยในการอบรม 
 เบิกจ่ายจากงบประมาณ ผลผลิต ข้อมูลสถิติ งบดําเนินงาน กิจกรรมหลัก อํานวยการ กิจกรรมย่อย 

ดําเนินงานด้านพัฒนาบุคลากร 
• ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืมสําหรับผู้เข้ารับการอบรมและคณะวิทยากร  
            จํานวน ๔๑ คน X ๕๐ บาท (เช้า – บ่าย) X ๓ วัน    = ๖,๑๕๐ บาท 
• ค่าสมนาคุณวทิยากร   
            จํานวน ๖ ชั่วโมง X ๓๐๐ บาท X ๒ วัน               =         ๓,๖๐๐ บาท 

               รวมทัง้สิน้                                           =        ๙,๗๕๐ บาท 



หลกัสตูร เทคนคิการพยากรณเ์ชงิปรมิาณ 

วตัถุประสงค ์  
๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการนําเทคนิคการพยากรณ์มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
๒.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนําความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล

ไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เนือ้หาของหลกัสตูร 
๑. การปรับให้เรียบแบบต่าง ๆ  
๒. การเฉลี่ยเคลื่อนที่ในรูปแบบต่าง ๆ 
๓. การวิเคราะห์อนุกรมเวลาแบบคลาสสิก 
๔. การวิเคราะห์แนวโน้ม 
๕. การวิเคราะห์ความผันแปรตามฤดูกาล ตามวัฏจักร และความไม่สม่ําเสมอ 
๖. การวิเคราะห์อนุกรมเวลาด้วยวิธีการถดถอยในรูปแบบต่าง ๆ 

คณุสมบตัขิองผูเ้ขา้รบัการอบรม 
เป็นเจ้าหน้าท่ีที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์และพยากรณ์ข้อมูล หรือผู้ท่ีมีความสนใจ 

จํานวนผูเ้ขา้รบัการอบรม 
จํานวน ๔๐ คน   

ระยะเวลาการอบรม 
 ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

วิทยากร 
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยมหิดล (รองศาสตราจารย์ศิริลักษณ์  สุวรรณวงศ์) 

สถานที่อบรม 
 ห้องอบรมสํานักพัฒนาบุคลากร สํานักงานสถิติแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ 
อาคารรัฐประศาสนภักดี ช้ัน ๒ ทิศใต้ 

งบประมาณคา่ใช้จา่ยในการอบรม 
 เบิกจ่ายจากงบประมาณ ผลผลิต ข้อมูลสถิติ งบดําเนินงาน กิจกรรมหลัก อํานวยการ กิจกรรมย่อย 

ดําเนินงานด้านพัฒนาบุคลากร 
• ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืมสําหรับผู้เข้ารับการอบรมและคณะวิทยากร  
            จํานวน ๔๑ คน X ๕๐ บาท (เช้า – บ่าย) X ๓ วัน    = ๖,๑๕๐ บาท 
• ค่าสมนาคุณวทิยากร   
            จํานวน ๖ ชั่วโมง X ๖๐๐ บาท X ๓ วัน    =       ๑๐,๘๐๐ บาท  

               รวมทัง้สิน้                                           =      ๑๖,๙๕๐ บาท 
 
 
 
 
 



หลกัสตูร เทคนคิการจัดทาํรายงาน 

วตัถุประสงค ์  
๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับการนําเสนอข้อมูลสถิติในรูปแบบต่าง ๆ 
๒. เพื่อให้เรียนรู้วิธีการจัดทํารายงานที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
๓. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

เนือ้หาของหลกัสตูร 
๑. หลักการและเทคนิคการนําเสนอข้อมูลสถติิในรูปแบบต่าง ๆ 
๒. เทคนิคการจัดทํารายงาน 

คณุสมบตัขิองผูเ้ขา้รบัการอบรม 
เป็นเจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวกับการนําเสนอข้อมูลและการจัดทํารายงาน หรือผู้ทีม่ีความสนใจ 

จํานวนผูเ้ขา้รบัการอบรม 
จํานวน ๔๐ คน   

ระยะเวลาการอบรม 
 ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

วิทยากร 
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากสํานักสถิติเศรษฐกิจและสงัคม สํานักงานสถิติแห่งชาติ 

สถานที่อบรม 
 ห้องอบรมสํานักพัฒนาบุคลากร สํานักงานสถิติแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ 
อาคารรัฐประศาสนภักดี ช้ัน ๒ ทิศใต้ 

งบประมาณคา่ใช้จา่ยในการอบรม 
 เบิกจ่ายจากงบประมาณ ผลผลิต ข้อมูลสถิติ งบดําเนินงาน กิจกรรมหลัก อํานวยการ กิจกรรมย่อย 

ดําเนินงานด้านพัฒนาบุคลากร 
• ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืมสําหรับผู้เข้ารับการอบรมและคณะวิทยากร  
            จํานวน ๔๑ คน X ๕๐ บาท (เช้า – บ่าย) X ๓ วัน    = ๖,๑๕๐ บาท 
• ค่าสมนาคุณวทิยากร   
            จํานวน ๖ ชั่วโมง X ๓๐๐ บาท X ๓ วัน         =         ๕,๔๐๐ บาท 

               รวมทัง้สิน้                                           =      ๑๑,๕๕๐ บาท 
 



หลกัสตูร การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 

วตัถุประสงค ์ 
๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจพื้นฐานการทํางานของโปรแกรม Microsoft Office 2010  
๒. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้วิธีการใช้เครื่องมือและงานคุณลักษณะใหม่ได้อย่างถูกต้อง 
๓. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนําคุณลักษณะใหม่ของโปรแกรม Microsoft Office 2010  

ไปใช้ในการจัดรูปแบบเอกสาร สร้างตาราง สร้างสูตรการคํานวณ และสร้างงาน Presentation  

เนือ้หาของหลกัสตูร  
๑. หลักการทํางานพื้นฐานของโปรแกรม Microsoft Office 2010 
๒. Ribbon ที่ได้รับการปรับปรุง และมุมมองใหม่ : Backstage View 
๓. เครื่องมือจัดการข้อความท่ีได้รับการปรับปรุง เช่น เมนูการคัดลอกและวางแบบใหม่ เป็นต้น 
๔. การสร้าง แก้ไข ปรับแต่งเอกสาร สร้างจดหมายเวียน (Mail Merge) การติดตามแก้ไขเอกสาร      

ด้วย Track Changes และประยุกต์ใช้งานด้านอื่น ๆ และดึงความสามารถในการทํางานของโปรแกรม 
Microsoft Word 2010 และใช้ฟังก์ช่ันต่าง ๆ ของโปรแกรม Microsoft Word Excel 2010 

๕. เส้นแผนภูมิแบบใหม่ใน Excel 2010 
๖. การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 สําหรับงานนําเสนองานในรูปแบบต่าง ๆ การเลือกใช ้

และปรับเปลี่ยนรูปแบบของฟอนต์ เอฟเฟ็คต์ต่าง ๆ ใน Themes และการทําแอนนิเมชันให้กับงานนําเสนอ 
ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 

คณุสมบตัขิองผูเ้ข้ารบัการอบรม 
เป็นเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์การใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows และคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  

จํานวนผูเ้ขา้รบัการอบรม 
จํานวน ๔๐ คน               

ระยะเวลาการอบรม      
ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.    

วิทยากร            
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานสถิติแห่งชาติ  

สถานทีอ่บรม 
 ห้องอบรม ๒ สํานักพัฒนาบุคลากร สํานักงานสถิติแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ 
อาคารรัฐประศาสนภักดี ช้ัน ๒ ทศิใต้ 

งบประมาณคา่ใช้จา่ยในการอบรม 
 เบิกจ่ายจากงบประมาณ ผลผลิต ข้อมูลสถิติ งบดําเนินงาน กิจกรรมหลัก อํานวยการ กิจกรรมย่อย 

ดําเนินงานด้านพัฒนาบุคลากร 
• ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืมสําหรับผู้เข้ารับการอบรมและคณะวิทยากร  
            จํานวน ๔๒ คน X ๕๐ บาท (เช้า – บ่าย) X ๕ วัน    = ๑๐,๕๐๐ บาท 
• ค่าสมนาคุณวทิยากร   
            จํานวน ๖ ชั่วโมง X ๓๐๐ บาท X ๕ วัน X ๒ คน      =         ๑๘,๐๐๐ บาท 

               รวมทัง้สิน้                                           =        ๒๘,๕๐๐ บาท 



หลกัสตูร เทคนคิการประมวลผลขอ้มลูดว้ยโปรแกรมสาํเรจ็รปู 

วตัถุประสงค ์
๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการคํานวณค่าสถิติต่าง ๆ ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป 
๒. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนําโปรแกรมสําเร็จรูปไปประยุกต์ใช้ในการคํานวณค่าสถิติต่าง ๆ  

เพื่อทําการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เนื้อหาของหลักสูตร 
๑. แนะนําโปรแกรมสําเร็จรูป 
๒. การจัดเตรียมข้อมูลและการบันทึกข้อมูล 
๓. คําสั่งต่าง ๆ และวิธีการใช้งาน เช่น 

- คําสั่งการจัดกระทําข้อมูล 
- คําสั่งการนําเสนอข้อมูลด้วยกราฟและตาราง 
- คําสั่งสถิติพรรณนา 

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม 
  เป็นเจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทําข้อมูลสถิติ หรือผู้ที่มีความสนใจ   

จํานวนผู้เข้ารับการอบรม 
  จํานวน ๔๐ คน 

ระยะเวลาการอบรม 
ระหว่างวันที่ ๖ – ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.    

วิทยากร            
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานสถิติแห่งชาติ  

สถานทีอ่บรม 
 ห้องอบรม ๒ สํานักพัฒนาบุคลากร สํานักงานสถิติแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ 
อาคารรัฐประศาสนภักดี ช้ัน ๒ ทศิใต้ 

งบประมาณคา่ใช้จา่ยในการอบรม 
 เบิกจ่ายจากงบประมาณ ผลผลิต ข้อมูลสถิติ งบดําเนินงาน กิจกรรมหลัก อํานวยการ กิจกรรมย่อย 

ดําเนินงานด้านพัฒนาบุคลากร 
• ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืมสําหรับผู้เข้ารับการอบรมและคณะวิทยากร  
            จํานวน ๔๒ คน X ๕๐ บาท (เช้า – บ่าย) X ๓ วัน    =  ๖,๓๐๐ บาท 
• ค่าสมนาคุณวทิยากร   
            จํานวน ๖ ชั่วโมง X ๓๐๐ บาท X ๓ วัน X ๒ คน      =        ๑๐,๘๐๐ บาท 

               รวมทัง้สิน้                                           =       ๑๗,๑๐๐ บาท 



หลกัสตูร การสรา้งแบบสอบถามออนไลน ์

วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจหลักการเบื้องต้น และโครงสร้างของการสร้างแบบสอบถามบนเว็บไซต์ 
๒. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้โปรแกรมสนับสนุน สําหรับการจัดทําเว็บเพจ  
๓. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจหลักการจัดทําฐานข้อมูล และสามารถสร้างฐานข้อมูลสําหรับใช้งานได้ 
๔. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการสร้างแบบสอบถามบนเว็บไซต์ได้  

เนื้อหาของหลักสูตร 
๑. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างต่าง ๆ ของการสร้างแบบสอบถามบนเว็บไซต์ 
๒. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้ภาษา HTML สําหรับจัดทําและออกแบบเว็บเพจ 
๓. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งานภาษาคอมพิวเตอร์ในลักษณะ server-side scripting language 
๔. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการฐานข้อมูล และการใช้โปรแกรมสําหรับสร้างฐานข้อมูล    
๕. การจัดทําเว็บเพจ สําหรับสร้างแบบสอบถามออนไลน์  

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม 
๑. มีความรู้เบื้องต้นในการออกแบบสอบถาม และการใช้โปรแกรมภาษา HTML 
๒. สามารถใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี 

จํานวนผู้เข้ารับการอบรม 
จํานวน ๔๐ คน 

ระยะเวลาการอบรม 
  ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๙ สิงหาคม เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  

วิทยากร            
  เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานสถิติแห่งชาติ  

สถานที่อบรม 
 ห้องอบรม ๒ สํานักพัฒนาบุคลากร สํานักงานสถิติแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ 
อาคารรัฐประศาสนภักดี ช้ัน ๒ ทิศใต้ 

งบประมาณคา่ใช้จา่ยในการอบรม 
 เบิกจ่ายจากงบประมาณ ผลผลิต ข้อมูลสถิติ งบดําเนินงาน กิจกรรมหลัก อํานวยการ กิจกรรมย่อย 

ดําเนินงานด้านพัฒนาบุคลากร 
• ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืมสําหรับผู้เข้ารับการอบรมและคณะวิทยากร  
            จํานวน ๔๒ คน X ๕๐ บาท (เช้า – บ่าย) X ๕ วัน    = ๑๐,๕๐๐ บาท 
• ค่าสมนาคุณวทิยากร   
            จํานวน ๖ ชั่วโมง X ๓๐๐ บาท X ๕ วัน X ๒ คน      =         ๑๘,๐๐๐ บาท               

รวมทัง้สิน้                                           =        ๒๘,๕๐๐ บาท 



หลกัสตูร การเชื่อมโยงและแลกเปลีย่นข้อมูลดว้ยระบบมาตรฐาน SDMX 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐาน SDMX (Statistical Data and Metadata Exchange) 
๒. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสร้าง DSD (Data Structure Definition) และ MSD (Metadata 

Structure Definition) สําหรับชุดข้อมูล 
๓. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้โปรแกรมต่าง ๆ ที่จําเป็นในการจัดการชุดข้อมูล 

เนื้อหาของหลักสูตร 
๑. ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวกับ SDMX  
๒. ขั้นตอนการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อจัดทํา DSD และ MSD 
๓. การออกแบบ DSD และ MSD 
๔. การใช้เคร่ืองมือในการสร้าง DSD และ MSD 
๕. การสร้างชุดข้อมูลในรูปแบบภาษา SDMX-ML (Statistical Data and Metadata Exchange 

Markup Language) 
๖. การจัดทําชุดข้อมูลเพื่อการแลกเปลี่ยนด้วยเคร่ืองมือ SDMX 

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม 
เป็นเจ้าหน้าที่ท่ีดํารงตําแหน่งนักวิชาการสถิติ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ 

จํานวนผู้เข้ารับการอบรม 
จํานวน ๔๐ คน 

ระยะเวลาการอบรม 
ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.    

วิทยากร 
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

สํานักงานสถิติแห่งชาติ 

สถานที่อบรม 
 ห้องอบรม ๒ สํานักพัฒนาบุคลากร สํานักงานสถิติแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ 
อาคารรัฐประศาสนภักดี ช้ัน ๒ ทิศใต้ 

งบประมาณคา่ใช้จา่ยในการอบรม 
 เบิกจ่ายจากงบประมาณ ผลผลิต ข้อมูลสถิติ งบดําเนินงาน กิจกรรมหลัก อํานวยการ กิจกรรมย่อย 

ดําเนินงานด้านพัฒนาบุคลากร 
• ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืมสําหรับผู้เข้ารับการอบรมและคณะวิทยากร  
            จํานวน ๔๒ คน X ๕๐ บาท (เช้า – บ่าย) X ๓ วัน    =  ๖,๓๐๐ บาท 
• ค่าสมนาคุณวทิยากร   
            จํานวน ๖ ชั่วโมง X ๓๐๐ บาท X ๓ วัน X ๒ คน      =        ๑๐,๘๐๐ บาท 

               รวมทัง้สิน้                                           =       ๑๗,๑๐๐ บาท 
 


