


 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
วิชาสถิติระดับกลาง รุ่นที่ ๓๓  

ให้แก่บุคลากรภาครัฐของกระทรวง กรม และรัฐวิสาหกิจ 
........................................................ 

๑. หลักการและเหตุผล 
   ตามความในพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๖ สํานักงานสถิติแห่งชาติ มีอํานาจทําหน้าที่
เกี่ยวกับการอบรมซึ่งปรากฏอยู่ในข้อ ๙ คือ “เผยแพร่สถิติและจัดให้มีการศึกษาอบรมวิชาความรู้เกี่ยวกับสถิติ” 
ให้แก่บุคลากรภาครัฐของกระทรวง กรม และรัฐวิสาหกิจ เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรภาครัฐที่ปฏิบัติงานด้านสถิติ         
ได้เรียนรู้ถึงหลักสถิติ วิธีการปฏิบัติงานให้ได้มาซึ่งข้อมูล ตลอดจนการประมวลผล การวิเคราะห์ผลให้ถูกต้องตามหลักวิชา 
เชื่อถือได้ ทันสมัย และเป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อนําไปใช้ในการกําหนดนโยบายและวางแผนปฏิบัติงาน          
ของส่วนราชการต่าง ๆ  

  เหตุผลสําคัญอีกประการหนึ่ ง  คือ  จากมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  ๔  มิถุนายน  ๒๕๕๖              
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และส่วนราชการที ่เกี ่ยวข้องรับความคิดเห็นของ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสํานักงาน ก.พ.ร. ที่เห็นว่า ส่วนราชการ  
ที่รับผิดชอบควรมีโครงสร้างความก้าวหน้าในสายวิชาชีพของบุคลากรด้านสถิติและข้อมูลสารสนเทศที่ชัดเจน 
และมีแนวทางหรือกลไกการประสานข้อมูลในภาพรวม การให้ความสําคัญกับมาตรฐานสถิติของประเทศ 
มาตรฐานการสํารวจ และวิธีการจัดเก็บข้อมูล เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามแผนพัฒนาสถิติรายสาขา      
บรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ รวมทั้งสอดรับกับการพัฒนาระบบสถิติของประเทศที่ให้กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงาน ก.พ. สํานักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณา     
แนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้วยการเพิ่มพูนความรู้และเพิ่มทักษะ (Skill) ในการจัดทําโครงการสํารวจ                
หรือการเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานที่แ ต่ละส่วนราชการมีอยู่ ผ่ านระบบประมวลผล  วิ เคราะห์ผล                 
ด้านสถิติและสารสนเทศตามหลักวิชาการ เพื่อให้ได้ข้อมูลสถิติที่เชื่อถือได้ รวมทั้งการสร้างความก้าวหน้า      
ในสายงานวิชาชีพ (Career Path) เพื่อรักษาบุคลากรที่มีความสามารถให้อยู่่กับหน่วยงานภาครัฐตลอดไป   
และยังเป็นการสร้างขวัญกําลังใจ ความภาคภูมิใจ ความก้าวหน้าในสายอาชีพ ซึ่งจะทําให้บุคลากรเหล่านั้น  
เกิดความม่ันใจในระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กร 

  สํานักงานสถิติแห่งชาติ เห็นถึงความสําคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้ดําเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
วิชาสถิติระดับกลาง รุ่นที่ ๓๓ เพื่อให้บุคลากรภาครัฐได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้ทางสถิติอย่างเพียงพอ 
มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์ ความร่วมมือ และการประสานงานที่ดีในการดําเนินงาน 
ด้านสถิติให้สัมฤทธ์ิผลตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
๒. วัตถุประสงค ์

๑) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาระบบสถิติของประเทศให้มีประสิทธิภาพสูงสอดคล้องกับนโยบาย      
การพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ ในปัจจุบัน 

๒) เพื่อพัฒนาบุคลากรภาครัฐที่รับผิดชอบงานข้อมูลสถิติโดยการเพิ่มพูนองค์ความรู้ ทักษะ ความชํานาญ  
ให้สามารถดําเนินการจัดทําโครงการสํารวจและนําเสนอข้อมูลสถิติของส่วนราชการนั้น ๆ ได้อย่างถูกต้อง      
ตามหลักวิชาการ 

๓) ส่งเสริมการประสานงานที่ ดีระหว่างบุคลากรภาครัฐของกระทรวง กรม และรัฐวิสาหกิจ            
ที่รับผิดชอบงานข้อมูลสถิติในการให้ความร่วมมือ การบริการข้อมูลสถิติ และการสร้างเครือข่ายในสังคม      
ทุกภาคส่วน 

๔) เพื่อพัฒนาการจัดทําข้อมูลสถิติให้ได้มาตรฐานสากล และส่งเสริมการนําข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์     

สิ่งที่ส่งมาด้วย 
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๓. คุณสมบัติและจํานวนผู้เข้ารับการอบรม 
๑) ผู้เข้ารับการอบรมต้องเป็นข้าราชการ หรือพนักงานในกระทรวง กรม และรัฐวิสาหกิจ และเป็นผู้ที่

หน่วยงานต้นสังกัดจัดส่งมา หรือเป็นลูกจ้างชั่วคราวของสํานักงานสถิติแห่งชาติที่ปฏิบัติงานทางด้านสถิติ
ติดต่อกันมาเป็นเวลา ไม่น้อยกว่า ๓ ปี นับถึงวันรับสมัคร และเป็นผู ้ที ่ได้รับอนุมัติจากผู ้อํานวยการ
สํานักงานสถิติแห่งชาติให้เข้ารับการอบรมได้ 

๒) ต้องมีพ้ืนความรู้ไม่ตํ่ากว่าอนุปริญญาหรือปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่า  
๓) จํานวนผู้เข้ารับการอบรม ๔๓ คน 

๔. วิธีการอบรม 
ภาคทฤษฎีจะเป็นการศึกษาปัญหา และทฤษฎีทั่วไป โดยใช้วิธีบรรยาย การอภิปรายกลุ่ม และการสัมมนา 

ส่วนภาคปฏิบัติมุ่งที่จะให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานทางสถิติอย่างได้ผล                  
ผู้เข้ารับการอบรมต้องออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสํารวจตามที่สํานักงานสถิติแห่งชาติได้กําหนดให้ 
เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้สามารถวางแผนจัดการกับปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างถูกวิธี 
๕. ระยะเวลาการอบรม 

  เริ่มต้ังแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
๖. วิทยากร 

  เป็นข้าราชการที่มีความชํานาญและประสบการณ์ เฉพาะด้านของสํานักงานสถิ ติแห่งชาติ                
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร   
๗. ค่าใช้จ่ายสําหรับผู้เข้ารับการอบรมจากส่วนราชการอื่น 

ผู้เข้ารับการอบรมไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียน เพื่อเข้ารับการอบรม ยกเว้นค่าใช้จ่ายสําหรับ        
การเดินทางไปปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล (กรุงเทพฯ) อันเป็นกิจกรรมที่ กําหนดไว้ในหลักสูตร               
ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมสามารถเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะ จํานวน ๔ วัน ได้ตามสิทธิ์หรือโดยประหยัด     
จากต้นสังกัด ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน          
และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕  
๘. วิธีการศึกษาและการวัดผลการอบรม 

 ๑) ผู้เข้ารับการอบรมต้องปฏิบัติตามระเบียบที่กําหนดไว้และปฏิบัติการใด ๆ อันเป็นกิจกรรมในหลักสูตร
อย่างพร้อมเพรียงกัน 

๒) ผู้เข้ารับการอบรมต้องมีเวลาเรียนไม่ตํ่ากว่า ๘๕ % ของชั่วโมงการอบรมตลอดหลักสูตร                       
และเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนรวมไม่ตํ่ากว่า ๗๐% จึงจะถือว่าสําเร็จการอบรม และมีสิทธ์ิได้รับประกาศนียบัตร   
วิชาสถิติระดับกลางของสํานักงานสถิติแห่งชาติ 
๙. สถานที่จัดการอบรม 

ณ ห้องอบรม ๑ สํานักพัฒนาบุคลากร สํานักงานสถิติแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ             
อาคารรัฐประศาสนภักดี ช้ัน ๒ ทิศใต้ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ  
๑๐. การติดต่อสอบถาม 

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดติดต่อสอบถามได้ที่สํานักพัฒนาบุคลากร โทร. ๐ ๒๑๔๒ ๑๒๘๕ - ๖ 
หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ hrdb.nso@gmail.com   
๑๑. หลักสูตรการอบรม 

หลักสูตรการอบรมประกอบด้วยภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ รวมทั้งสิ้น ๒๗๖ ช่ัวโมง ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์สําหรับผู้เข้ารับการอบรม ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
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รายละเอียดการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
 วิชาสถิติระดบักลาง รุน่ที่ ๓๓ 

ต้ังแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

วิชา 
จํานวนชั่วโมง หน่วยงานที่ให้ความอนุเคราะห์       

ด้านวิทยากร บรรยาย สอบ
ภาคทฤษฏี       
๑. การบริหารจัดการระบบสถิติของประเทศไทย 
    (Management and Administration of Thailand 
    Statistical System) 

๖ -   

     - การบริหารจัดการระบบสถิติ (Management and  
       Administration Statistical System) 

๓  สํานักบริหารจัดการระบบสถิติ 

     - มาตรฐานสถิติ (Statistical Standards) 
          * เพื่อการบริหารจัดการระบบสถิติ 
          * เพื่อการผลิตข้อมูลสถิติ 
     - การประกันคุณภาพสถิติทางการ (Official Statistics 
        Quality Assurance) 

๓ 
 
 
 

 สํานักบริหารจัดการระบบสถิติ 
 
 
 

๒. สถิติเบื้องต้น (Introduction Statistics) ๖ ๓   
     - สถิติเบื้องต้น 
          * ความหมาย แหล่งที่มา และระดับการวัดข้อมูลสถิติ 
          * การคาํนวณหาอัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละ 
          * ประชากรและตัวอย่าง 
          * พารามิเตอร์และตัวแปร 
     - การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง 
     - การทดสอบสมมติฐาน 

๖ 
 
 
 
 
 
 

 สํานักนโยบายและวิชาการสถิติ 

๓. การเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติและการออกแบบสอบถาม 
    (Statistical Data Collections and Questionnaires Design) 

๑๘ ๓  

     - การเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ 
          * ความหมายและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ 
          * ระเบียบวิธีการจัดทําสํามะโนและสํารวจ 
          * มนุษยสัมพันธ์และการสัมภาษณ์ 
          * การบันทึกแบบและข้อควรระวังในการนับจด   
            และแจงนับ 
          * ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานสนาม            

๖ 

 

สํานักบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ 

     - เทคนิคการออกแบบสอบถาม ๑๒  สํานักสถิติเศรษฐกิจและสังคม 
๔. การสุ่มตัวอย่างและการประมาณค่า (Sample Design 
    and Estimation) 

๓๐ 
๓๓๓ 

๓  

     - การสุ่มตัวอย่างและการประมาณค่า 
          * การสร้างและบริหารกรอบตัวอย่าง (Sampling Frame)  
         * การสุ่มตัวอย่างและการประมาณค่า (Sample 
            Design and Estimation) 
         * การกําหนดขนาดตัวอย่างและการถ่วงน้าํหนัก 
           (Sample Size Determination and Weighting) 

    ๒๗  สํานักนโยบายและวิชาการสถิติ 

     - การใช้แผนที่ในงานสํารวจ (Mapping for Survey) 
 

๓  สํานักภูมิสารสนเทศสถิติ 
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วิชา 
จํานวนชั่วโมง หน่วยงานที่ให้ความอนุเคราะห์       

ด้านวิทยากร บรรยาย สอบ
๕. การประมวลผลข้อมูล (Data Processing) ๒๗ ๓  
     - การตรวจสอบข้อมูล (Data Editing) ๓  สํานักนโยบายและวิชาการสถิติ 
     - การประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป ๒๑  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
     - การจัดการข้อมูลท่ีสูญหาย (Imputation) ๓  สํานักนโยบายและวิชาการสถิติ 
๖. การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ (Data Analysis)     ๒๔ ๓  
     - การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น (Data Analysis) ๓  สํานักสถิติพยากรณ์ 
     - การวิเคราะห์ความถดถอยและสหสัมพันธ์      
       (Regression and Correlation) 

๖  สํานักภูมิสารสนเทศสถิติ 

     - การวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis)  ๖  สํานักสถิติสังคม 
     - การวิเคราะห์อนุกรมเวลาและการพยากรณ์  
       (Time Series and Forecasting) 

๖  สํานักนโยบายและวิชาการสถิติ 

     - การพัฒนาตัวชี้วัด (Development on Indicators) ๓  สํานักสถิติพยากรณ์ 
๗. การจัดทํารายงานและการเผยแพร่ข้อมูลสถิติ 
    (Report Writing Techniques and Dissemination) 

๒๑ ๓  

     - เทคนิคการจัดทํารายงาน (Report Writing Techniques) ๑๒  สํานักสถิติเศรษฐกิจและสังคม 
     - การเผยแพร่ข้อมูลสถิติ (Data Dissemination) ๓  สํานักสถิติพยากรณ์ 
     - การนําเสนอข้อมูลด้วยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ๓  สํานักภูมิสารสนเทศสถิติ 
     - การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้วยมาตรฐาน (SDMX) ๓  ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ 
๘. การควบคุมคณุภาพข้อมูลและการประเมินคุณภาพข้อมูล 
    (DataQuality Control and Data Evaluation) 

๖ - 
 

     - ความคลาดเคลื่อนของข้อมูล (Error in Survey) ๓ สํานักนโยบายและวิชาการสถิติ 
     - แนวทางในการควบคุมคุณภาพข้อมูลท้ัง ๔ ขั้นตอน 
     - หลักและวิธีการที่ใช้ในการประเมินผลความคลาดเคลื่อน 
       ของข้อมูล 

๓  สํานักนโยบายและวิชาการสถิติ 

หัวข้อพิเศษ บรรยายโดยวิทยากรจากส่วนราชการต่าง ๆ ๖ - 
     -  การจัดทําบัญชีประชาชาต ิ(Nation Accounts) ๓  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
     -  การนําข้อมูลไปใช้ในการจัดทําสถิติการเงิน 
 

๓  ธนาคารแห่งประเทศไทย 

รวมระยะเวลาภาคทฤษฎี ๑๔๔ ๑๘ 

ภาคปฏิบัติ (รวมระยะเวลาภาคปฏิบัติ ๑๑๔ ช่ัวโมง) 
           ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องปฏิบัติงานโครงการสํารวจตามที่กําหนดทุกขั้นตอน เริ่มต้ังแต่การจัดทํา
วัตถุประสงค์โครงการเสนอ ซึ่งประกอบด้วย การวางแผน กําหนดขอบข่ายของการสํารวจ การเลือกตัวอย่าง 
การสร้างแบบสอบถาม คู่มือการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลในท้องที่ที่ตกเป็นตัวอย่างในการสํารวจ 
การประมวลผล การประมาณค่า การวิเคราะห์ การนําเสนอผลและการจัดทํารายงานผลการสํารวจเป็นรูปเล่ม 
เพื่อใช้ประโยชน์ในทางราชการ หน่วยงานที่ให้ความอนุเคราะห์ด้านวิทยากร คือ สํานักนโยบายและวิชาการสถิติ  
สํานักสถิติสาธารณมติ และสํานักพัฒนาบุคลากร 
  
 
 



- ๕ - 

๑๒. ผู้รับผิดชอบและผู้ดําเนินโครงการ 
สํานักพัฒนาบุคลากร กลุ่มพัฒนาบุคลากร โดยมีรายนามดังต่อไปนี้ 
  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

         ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาบุคลากร   นางปัทมา  อมรสิริสมบูรณ ์
  ผู้ดําเนินโครงการ      

         ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร   นางนิตยา  กิจสนาพิทักษ ์
นางนลินี  ทองสว่าง 

                                     นางสาวดวงสมร  วัฒนศฤงคาร 
        ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุนีย์  รามญัจติต์ 
          ฝ่ายบรหิารงานทั่วไป    นายบุญช่วย  พุทธรักษา 
        นางดวงจิตต์  ศิลประเสริฐ 
        นางสาววนิดา  ยูโซ๊ะ 
๑๓. งบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม 
 เบิกจ่ายจากงบประมาณ ผลผลิต ข้อมูลสถิติ งบดําเนินงาน กิจกรรมหลัก อํานวยการ กิจกรรมย่อย 
ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

• ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสําหรับผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติ วิทยากร และผู้เข้ารับการอบรม 
(วันเปิด – ปิดการอบรม) 

                     จํานวน ๖๐ คน x ๒๕ บาท x ๒ ครั้ง     =      ๓,๐๐๐  บาท 
• ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสําหรับวิทยากรและผู้เข้ารับการอบรม 

                     จํานวน ๔๔ คน x ๕๐ บาท (เช้า – บ่าย) x ๓๘ วัน   =    ๘๓,๖๐๐  บาท 
• ค่าสมนาคุณวิทยากรจากส่วนราชการอื่น (ภาคทฤษฎี)  

                     จํานวน ๓ ช่ัวโมง x ๖๐๐ บาท x ๒ วิชา         =      ๓,๖๐๐  บาท 
• ค่าสมนาคุณวิทยากรของสํานักงานสถิติแห่งชาติ (ภาคทฤษฎี)   

                     จํานวน ๑๓๘ ช่ัวโมง x ๓๐๐ บาท           =    ๔๑,๔๐๐  บาท 
• ค่าสมนาคุณวิทยากรของสํานักงานสถิติแห่งชาติ (ภาคปฏิบัติ)   

                     จํานวน ๙๐ ช่ัวโมง x ๓๐๐ บาท          =    ๒๗,๐๐๐  บาท 
• ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล (งานสนาม) ของผู้เข้ารับการอบรม สสช. 

                     ค่าเบี้ยเลี้ยง จํานวน ๒๐ คน x ๒๔๐ บาท x ๔ วัน   =    ๑๙,๒๐๐  บาท 
                     ค่าพาหนะ  จํานวน ๒๐ คน x ๑๒๐ บาท x ๔ วัน   =      ๙,๖๐๐  บาท 

• ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปตรวจและสังเกตการณ์การปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล (งานสนาม)  
ของทีมผู้ตรวจฯ และพนักงานขับรถยนต์ราชการ 
  ค่าเบี้ยเลี้ยง จํานวน ๓ คน x ๒๔๐ บาท x ๒ วัน x ๒ ทมี  =      ๒,๘๘๐  บาท 

• ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเข้ารับการอบรมของผู้เข้ารับการอบรม สสช. (สว่นภูมิภาค) 
                     ค่าที่พัก จํานวน ๑๐ คน x ๓,๐๐๐ บาท x ๒ เดือน   =    ๖๐,๐๐๐  บาท 
                     ค่าพาหนะ (ไป – กลับ) จาํนวน ๑๐ คน x ๑,๘๐๐ บาท  =    ๑๘,๐๐๐  บาท 

 
                    รวมทั้งสิ้น                        = ๒๖๘,๒๘๐  บาท   

…………………………………………. 



ใบสมัครเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบตักิาร 
วิชาสถติิระดบักลาง รุ่นที่ ๓๓ 

ตั้งแต่วนัที่ ๑๖ พฤษภาคม – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
……………………………………. 

 

กรุณาเขียนตวับรรจงและไม่ใช้อักษรย่อ 
ช่ือ/นามสกุล ………..…………………………………………………………………ตําแหน่ง……………………………………….……………………….. 

สํานัก/กอง …………………………….……………………………………………….กรม………………….…………………………………………………. 

กระทรวง……………………………………………………..………………………….โทรศัพท์.......................……………………..…………………… 

ปริญญาบัตร/วุฒิบัตร ……………………..………………………………………..……………….……………………….………….……………………….. 

สถาบัน......................……………………..…………………………………………………….…….……………………….………….……………………….. 

เข้ารับราชการเมื่อวันที่ ……..…………..….เดือน ……………………….……พ.ศ. ....………………………………….………….………………….. 

ไปรษณีอิเล็กทรอนิกส์ (e – mail) .…………………………………………………………………………………………………………………………… 
หน้าที่ความรับผิดชอบ (โดยย่อ)  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
งานที่ได้รับมอบหมายภายหลังจากจบการอบรม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
คํารบัรองของผู้สมคัร 
     ขอสมัครเข้ารับการอบรมในหลักสูตร ตามวัน/เวลา
ที่ กําหนดไว้ และยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขและระเบียบ
ที่กําหนดไว้ทุกประการ 
 
 

……………………………………………………………. 
(………………………………………………..…………) 
…………………… /………………… /………………            

คํารบัรองของผู้บังคับบญัชา  
(เป็นข้าราชการระดับผอ.ศูนย์/สํานัก/ชํานาญการพิเศษ) 
     ข้าพเจ้าเป็นผู้ บังคับบัญชาของผู้สมัคร ขอรับรองว่า
ข้อความในใบสมัครนี้ถูกต้องตามความเป็นจริง และยินดี
สนับสนุนให้ข้าราชการผู้นี้เข้ารับการอบรมได้ตลอดหลักสูตร 
 

      ……………………………………………………………. 
      (………………………………………………..…………) 

  ตําแหน่ง …………………………………………………………… 
      …………………… /………………… /………………           

 

สํานักพัฒนาบุคลากร กลุม่พัฒนาบุคลากร 
โทร. ๐ ๒๑๔๒ ๑๒๘๖  
โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๑๔๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : hrdb.nso@gmail.com 

   
รูปถ่าย ๑ นิ้ว 
จํานวน ๒ รูป 
 



 


