


สิ่งที่สงมาดวย 

๑ 
 

การอบรมหลักสูตรดานสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

หลักการและเหตุผล 
สํานักงานสถิติแหงชาติ เปนหนวยงานกลางดานการบริหารจัดการระบบสถิติของประเทศ

ซึ่งเปนระบบสถิติแบบกระจายงาน (Decentralized Statistical System) โดยท่ีหนวยงานภาครัฐอื่น ๆ 
สามารถผลิตและเผยแพรขอมูลสถิติไดเชนกัน เพื่อใหการจัดทําขอมูลสถิติมีความถูกตองตามหลักวิชาการ 
สํานักงานฯ จึงไดจัดการอบรมหลักสูตรดานสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศใหแกเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานดานสถิติ
และดานเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงานภาครัฐ เพื่อเพิ่มพูนความรู เสริมสรางความชํานาญในงานสถิติ  
และเทคโนโลยี สามารถนําความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ     
และพัฒนาระบบสถิติของประเทศใหมีประสิทธิภาพสอดคลองกับนโยบายการพัฒนาประเทศ  

สําหรับในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สํานักงานสถิติแหงชาติ ไดจัดการอบรมหลักสูตรดานสถิติ      
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหแกเจาหนาท่ีของสํานักงานสถิติแหงชาติ รวมทั้งเจาหนาที่ของกระทรวง กรม   
และรัฐวิสาหกิจตาง ๆ จํานวน ๑๐ หลักสูตร ดังนี้ 
 

หลักสตูร ระยะเวลาการอบรม 
จํานวน  
(คน) 

ดานสถติ ิ จาํนวน ๖ หลักสูตร   

๑. สถิตินารู ระหวางวันที่ ๒๔ – ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ ๖๕ 

๒. เทคนิคการสุมตัวอยางและการประมาณคา  ระหวางวันที่ ๗ – ๑๐ กมุภาพันธ ๒๕๖๐ ๔๕ 

๓. การวิเคราะหอนุกรมเวลา ระหวางวันที่ ๒๖ – ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ ๔๕ 

๔. การวิเคราะหขอมูลสถิติและสารสนเทศดานเศรษฐกิจและสังคม ระหวางวันที่ ๒ – ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ๔๕ 

๕. การวิเคราะหขอมูลสถิติดวยโปรแกรม Microsoft Excel ขั้นสูง ระหวางวันที่ ๑๒ – ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ๔๕ 

๖. เทคนิคการจัดทํารายงาน ระหวางวันที่ ๑๗ – ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ๔๕ 

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน ๔ หลักสตูร   

๗. การนําเสนอขอมูลในรูปแบบ Infographics ระหวางวันที่ ๒๑ – ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ๔๕ 

๘. การใชโปรแกรม Microsoft Excel ขั้นกลาง ระหวางวันที่ ๑๙ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ ๔๕ 

๙. การสรางแบบสอบถามออนไลน  ระหวางวันที่ ๒๔ – ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ๔๕ 

๑๐. การใชโปรแกรม Microsoft Office 2010 ระหวางวันที่ ๒๑ – ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ๔๕ 

 

(สาํนักงานสถิติแหงชาติ ไมไดสนับสนุนงบประมาณคาใชจายในการเดินทางสําหรับขาราชการสวนภูมิภาค) 

ผูรับผิดชอบโครงการ 
กลุมพัฒนาบุคลากร สาํนักพัฒนาบุคลากร สํานักงานสถิติแหงชาติ  
     โทร. ๐ ๒๑๔๒ ๑๒๘๕, ๐ ๒๑๔๓ ๑๓๔๕   
     โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๑๔๐      e-mail : hrdb.nso@gmail.com 
 

สิ่งท่ีสงมาดวย 



สิ่งที่สงมาดวย 

๒ 
 

หลักสูตรที่ ๑  สถิตินารู 

วัตถุประสงค 
๑. เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการจัดทําขอมูลสถิติและการสํารวจข้ันพื้นฐาน 
๒.  เพื่อใหผูเขารับการอบรมสามารถนําความรู ทักษะ และประสบการณที่ไดรับไปประยุกตใช

ในการปฏิบัติงาน 
๓.  เพื่อใหผูเขารับการอบรมไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การสรางความรวมมือในการแลกเปลี่ยน

ขอมูลสถิติ การนําเขาขอมูล และการจัดทําขอมูลสถิติทางการ 

เน้ือหาของหลักสูตร 
  - การเก็บรวบรวมขอมูล 
  - การเลือกตัวอยาง 
  - การนําเสนอขอมูล 

คุณสมบัติและจํานวนของผูเขารับการอบรม 
 เปนเจาหนาท่ีที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสถิติของหนวยงานภาครฐั หรือผูที่มีความสนใจ จํานวน ๖๕ คน 

ระยะเวลาการอบรม 
 ระหวางวันที่ ๒๔ – ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

วิทยากร 
 ขาราชการกลุมสงเสริมวิชาการ สํานักนโยบายและวิชาการสถิติ สํานักงานสถิติแหงชาติ 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
  ผูเขารับการอบรมมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับการจัดทําขอมูลสถิติและการสํารวจขั้นพื้นฐาน รวมทั้ง
สามารถนําความรูและประสบการณท่ีไดรบัไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานได  

สถานที่อบรม 
 หองอบรม ๑ สํานักพัฒนาบุคลากร สํานักงานสถิติแหงชาติ ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ 
อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น ๒ ทิศใต ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สิ่งที่สงมาดวย 

๓ 
 

หลักสูตรที่ ๒  เทคนิคการสุมตัวอยางและการประมาณคา 

วัตถุประสงค 
๑. เพื่อใหผูเขารับการอบรมทราบแนวคิดและหลักการที่สําคัญของการเก็บรวบรวมขอมูล จากการสํารวจ

ดวยตัวอยางและการประมาณคาสถิติ 
๒. เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับวิธีการเลือกตัวอยางแบบตาง ๆ รวมทั้ง

ขั้นตอนของการสํารวจดวยตัวอยาง 

เน้ือหาของหลักสูตร 
๑. ภาคทฤษฎี 

  - แนวคิดเบื้องตนของการสุมตัวอยาง 
  - การเลือกหนวยตัวอยาง 
  - แผนการสุมตัวอยางและการประมาณคา 
  - ความคลาดเคลื่อนของขอมูล 
  - การกําหนดขนาดตัวอยาง 

๒. ภาคปฏิบัติ 
  - แบงกลุมยอย เพื่อฝกปฏิบัติในเรื่องกําหนดแผนการสุมตัวอยาง กําหนดขนาดตัวอยาง 
เลือกหนวยตัวอยาง รวมทั้งสามารถเขียนสูตรการประมาณคาตาง ๆ ได 

คุณสมบัติและจํานวนของผูเขารับการอบรม 
 เปนเจาหนาท่ีที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสถิติของหนวยงานภาครัฐ หรือผูที่มีความสนใจ จํานวน ๔๕ คน 

ระยะเวลาการอบรม 
 ระหวางวันที่ ๗ – ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

วิทยากร 
 ขาราชการกลุมระเบียบวิธีสถิติ สํานักนโยบายและวิชาการสถิติ สํานักงานสถิติแหงชาติ 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
  ผูเขารับการอบรมมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการที่สําคัญของการเก็บรวบรวมขอมูล
จากการสํารวจดวยตัวอยาง วิธีการเลือกตัวอยางแบบตาง ๆ และขั้นตอนของการสํารวจดวยตัวอยาง  

สถานที่อบรม 
 หองอบรม ๑ สําหรับภาคทฤษฎี หองอบรม ๒ สําหรับภาคปฏิบ ัต ิ สํานักพ ัฒนาบุคลากร 
สํานักงานสถิติแหงชาติ ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น ๒ ทิศใต 
ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



สิ่งที่สงมาดวย 

๔ 
 

หลักสูตรที่ ๓  การวิเคราะหอนกุรมเวลา 

วัตถุประสงค 
๑. เพื่อใหผูเขารบัการอบรมมีความรู ความเขาใจ และพัฒนาศักยภาพในดานวิเคราะหและพยากรณขอมูล 

๒. เพื่อใชในการบริหารจัดการขอมูล การวางแผน และกําหนดแนวทางดําเนินงานขององคกรได 

๓. เพื่อใหผูเขารับการอบรมสามารถประยุกตใชในการเชื่อมโยงขอมูลดานตาง ๆ และสถานการณ

ที่เก่ียวของในการสรางสารสนเทศที่เปนประโยชนตอองคกร 

เน้ือหาของหลักสูตร 
๑. ภาคทฤษฎี 

  - ความหมายของอนุกรมเวลา 
- วัตถุประสงคของการวิเคราะหอนุกรมเวลา 
- สวนประกอบของอนุกรมเวลา 
- รูปแบบของอนุกรมเวลา 
- ลักษณะขอมูลท่ีนํามาวิเคราะหอนกุรมเวลา 

๒. ภาคปฏิบัติ 
  - แบงกลุมยอย เพื่อฝกปฏิบัติในเรื่องการวิเคราะหขอมูลและพยากรณขอมูล 

คุณสมบัติและจํานวนของผูเขารับการอบรม 
 เปนเจาหนาท่ีที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสถิติของหนวยงานภาครัฐ หรือผูที่มีความสนใจ จํานวน ๔๕ คน 

ระยะเวลาการอบรม 
 ระหวางวันที่ ๒๖ – ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

วิทยากร 
 ขาราชการกลุมสถิติรายไดรายจาย สํานักสถิติสังคม สํานักงานสถิติแหงชาติ 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
  ผู เขารับการอบรมมีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการที ่สําคัญของอนุกรมเวลา 
สามารถเชื่อมโยงขอมูลดานตาง ๆ และสถานการณท่ีเก่ียวของในการสรางสารสนเทศที่เปนประโยชนตอองคกร  

สถานที่อบรม 
 หองอบรม ๒ สํานักพัฒนาบุคลากร สํานักงานสถิติแหงชาติ ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ 
อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น ๒ ทิศใต ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



สิ่งที่สงมาดวย 

๕ 
 

หลักสูตรที่ ๔  การวิเคราะหขอมูลสถิติและสารสนเทศดานเศรษฐกิจและสงัคม 

วัตถุประสงค 
๑. เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความรู ความเขาใจแนวคิด หลักการ และขั้นตอนการวิเคราะหขอมูลสถิติ 

๒. เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความรู ความเขาใจ และทักษะในการวิเคราะหขอมูล ไดแก การสราง

และการจัดการแฟมขอมูล การวิเคราะหและเสนอผลการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติบรรยาย 

ตลอดจนการวิเคราะหและเสนอผลการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติอนุมานเบื้องตน 

๓. เพื่อใหผูเขารบัการอบรมสามารถวิเคราะหขอมูลดานเศรษฐกิจและสังคมและนําไปประยุกตใชได 

เน้ือหาของหลักสูตร 
๑. ภาคทฤษฎี 

  - แนวคิด หลักการ และขั้นตอนการวิเคราะหขอมูลสถิติ 
- การใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะหขอมูล 
- การวิเคราะหขอมูลดานเศรษฐกิจและสังคม 

๒. ภาคปฏิบัติ 
  - แบงกลุมยอย เพื่อฝกปฏิบัติในเรื่องการวิเคราะหขอมูลดานเศรษฐกิจและสังคม 

คุณสมบัติและจํานวนของผูเขารับการอบรม 
 เปนเจาหนาท่ีที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสถิติของหนวยงานภาครัฐ หรือผูที่มีความสนใจ จํานวน ๔๕ คน 

ระยะเวลาการอบรม 
 ระหวางวันที่ ๒ – ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

วิทยากร 
 ขาราชการกลุมงานวิเคราะหและพยากรณสถิติเชิงสังคม สํานักสถิติพยากรณ สํานักงานสถิติแหงชาติ 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
  ผูเขารับการอบรมมีความรู ความเขาใจหลักการ ขั้นตอนการวิเคราะหขอมูลสถิติ และทักษะการวิเคราะห
ขอมูลดานเศรษฐกิจและสังคม  

สถานที่อบรม 
 หองอบรม ๒ สํานักพัฒนาบุคลากร สํานักงานสถิติแหงชาติ ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ 
อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น ๒ ทิศใต ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สิ่งที่สงมาดวย 

๖ 
 

หลักสูตรที่ ๕  การวิเคราะหขอมูลสถิติดวยโปรแกรม Microsoft Excel ขั้นสูง 

วัตถุประสงค 
๑. เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความรู ความเขาใจหลักการและขั้นตอนการสรางกราฟ ดวยโปรแกรม 

Microsoft Excel  

๒. เพื่อใหผูเขารบัการอบรมสามารถนําเสนอขอมูลใหนาสนใจดวยโปรแกรม Microsoft Excel  

เน้ือหาของหลักสูตร 
๑. ภาคทฤษฎี 

  - ความรูพื้นฐานในการใชโปรแกรม Microsoft Excel 
- การสรางกราฟทั่วไปดวย Microsoft Excel  
- การสราง Interactive Graph ในรูปแบบตาง ๆ 

๒. ภาคปฏิบัติ 
  - แบงกลุมยอย เพื่อฝกปฏิบัติในเรื่องการสราง Interactive Graph 

คุณสมบัติและจํานวนของผูเขารับการอบรม 
  เปนเจาหนาท่ีที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสถิติของหนวยงานภาครฐั หรือผูที่มีความสนใจ และสามารถใช
โปรแกรม Microsoft Excel ไดในระดับดี จํานวน ๔๕ คน 

ระยะเวลาการอบรม 
 ระหวางวันที่ ๑๒ – ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

วิทยากร 
 ขาราชการกลุมประสานและติดตามสารสนเทศ ศูนยสารสนเทศยุทธศาสตรภาครัฐ สํานักงานสถิติแหงชาติ 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
  ผูเขารับการอบรมสามารถนําเสนอขอมูลสถิติในรูปแบบ Interactive Graph ใหแกผูบริหารได
ซึ่งจะเปนรูปแบบที่ทันสมัยและนาสนใจมากขึ้น   

สถานที่อบรม 
 หองอบรม ๒ สํานักพัฒนาบุคลากร สํานักงานสถิติแหงชาติ ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ 
อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น ๒ ทิศใต ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สิ่งที่สงมาดวย 

๗ 
 

หลักสูตรที่ ๖  เทคนคิการจัดทํารายงาน 

วัตถุประสงค 
๑. เพื่อใหผูเขารบัการอบรมไดรับความรู ความเขาใจ และทักษะเกี่ยวกับการนําเสนอขอมูลสถิติ 

ในรูปแบบตาง ๆ 
๒. เพื่อใหเรียนรูวิธีการจัดทํารายงานท่ีถูกตองตามหลักวิชาการ 
๓. เพื่อใหผูเขารบัการอบรมไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคดิเห็นและประสบการณในการปฏิบัติงาน 

เน้ือหาของหลักสูตร 
๑. ภาคทฤษฎี 

  - หลักการและเทคนิคการนําเสนอขอมูลสถิติในรูปแบบตาง ๆ 
  - การจัดทํารายงานผลการสํามะโน/สํารวจ 

๒. ภาคปฏิบัติ 
  - แบงกลุมยอย เพื่อฝกปฏิบัติในเรื่องการทํารายงาน 

คุณสมบัติและจํานวนของผูเขารับการอบรม 
  เปนเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการนําเสนอขอมูลและการจัดทํารายงาน หรือผูที่มีความสนใจ 
จํานวน ๔๕ คน 

ระยะเวลาการอบรม 
 ระหวางวันที่ ๑๗ – ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

วิทยากร 
  ขาราชการกลุมสถิติแรงงาน สํานักสถิติเศรษฐกิจและสังคม สํานักงานสถิติแหงชาติ 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
  ผูเขารับการอบรมมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับการนําเสนอขอมูลสถิติในรูปแบบตาง ๆ และเทคนิค
การจัดทํารายงานท่ีถูกตองตามหลักวิชาการ 

สถานที่อบรม 
 หองอบรม ๒ สํานักพัฒนาบุคลากร สํานักงานสถิติแหงชาติ ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ 
อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น ๒ ทิศใต ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



สิ่งที่สงมาดวย 

๘ 
 

หลักสูตรที่ ๗  การนําเสนอขอมูลในรูปแบบ Infographics 

วัตถุประสงค 
๑. เพื่อใหผูเขาการอบรมมีความรู และเขาใจความหมายของประเภท รปูแบบของ Infographics 
๒. เพื่อเรียนรูแนวคิดของสื่อ การรอยเรียงเรื่องราว และการนาํเสนอขอมูลดวยภาพกราฟฟก 
๓. เพื่อใหมีความรูเก่ียวกับกระบวนการและการใชเครื่องมือในการสราง รวมทั้งเทคนิคการประยุกต 

ใช Infographics 

เน้ือหาของหลักสูตร 
๑. ภาคทฤษฎี 

  - ความเปนมาและประเภทของ Infographics  
  - หลักการของ Press Release และการกําหนดหัวเรื่องใหนาสนใจ 
  - กระบวนการทํา Infographics  
  - เทคนิคการวิเคราะหขอมูลสถิติเบื้องตน 
  - Data Visualization 
  - เครื่องมือที่ใชในการสราง Infographics 

- องคประกอบของ Infographics  
- การพัฒนาโครงราง Infographics 
- การใชงาน Web applications เพื่อจัดทํา Infographics 
- การพัฒนา Infographics ใหอยูในรูปแบบดิจิตอลไฟล 
- การนําประเด็นที่นาสนใจมานําเสนอในรูป Infographics 

๒. ภาคปฏิบัติ 
  - แบงกลุมยอย เพื่อฝกปฏิบัติในการสราง Infographics พรอมทั้งการนําเสนอผลงานกลุม 

คุณสมบัติและจํานวนของผูเขารับการอบรม 
  เปนเจาหนาท่ีที่ปฏิบัติงานเก่ียวกับการนําเสนอขอมูลของหนวยงานภาครัฐ หรือผูที่มีความสนใจ 
จํานวน ๔๕ คน 

ระยะเวลาการอบรม 
 ระหวางวันที่ ๒๑ – ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

วิทยากร 
  ขาราชการกลุมประชาสัมพันธ และกลุมบูรณาการขอมูลสถิติ สํานักสถิตพิยากรณ สํานักงานสถิติแหงชาติ 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
๑. ผูเขารับการอบรมมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับเทคนิคการสรางขอมูลในรูปแบบ Infographic 

ไดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ 
๒. ผูเขารับการอบรมสามารถนําความรูและประสบการณที่ไดรับไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน 

เชิงสรางสรรคไดอยางมีประสิทธิภาพ 

สถานที่อบรม 
 หองอบรม ๒ สํานักพัฒนาบุคลากร สํานักงานสถิติแหงชาติ ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ 
อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น ๒ ทิศใต ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ 
 
 



สิ่งที่สงมาดวย 

๙ 
 

หลักสูตรที่ ๘  การใชโปรแกรม Microsoft Excel ขั้นกลาง 

วัตถุประสงค 
๑. เพื่อใหผูเขารบัการอบรมสามารถใชสูตร หรือฟงกชั่นการทํางานตาง ๆ ที่ซับซอนย่ิงข้ึน 
๒. เพื่อใหผูเขารบัการอบรมเขาใจหลักการการใชตัวดําเนินการ (Operator) เพิ่มเติมอ่ืน  
๓. เพื่อใหผูเขารับการอบรมเขาใจหลักการใช Microsoft Excel ในการวิเคราะหขอมูลเบื้องตน  

และการสรุปผลขอมูลดวย PivotTable PivotChart 
๔. เพื่อใหผูเขารับการอบรมสามารถเขาใจหลักการสรางและใชงานชุดคําสั่งที่ใชทํางานอัตโนมัติ 

(Macro) ในโปรแกรม Microsoft Excel 

เน้ือหาของหลักสูตร 
๑. ภาคทฤษฎี 

 - หลักการทํางานพื้นฐานของโปรแกรม Microsoft Excel และการประยุกตใชงานตัวดําเนินการ  
    (Operator) ในการทํางานรวมกับฟงกชั่นตาง ๆ 
  - การใชโปรแกรม Microsoft Excel ดานการการคํานวณ การจัดทําเอกสาร สรางสูตรคํานวณ 

  ดวยตนเองและอัตโนมัติ การใชงานฟงกชั่นท่ีใชงานบอย  
- การสรุปขอมูดวย PivotTable PovotChart และใชงานฟงกชั่นดานการวิเคราะหขอมูลเบื้องตน 
- การใชสรางและใชงานชุดคําส่ังอัตโนมตัิ (Macro) เพื่ออํานวยความสะดวกในการทํางาน 
- การประยุกตใชงานโปรแกรมรวมกับโปรแกรมอ่ืน ๆ รวมทั้งการสรางและใชงานไฟลเอกสาร 
  ในรูปแบบออนไลน  

๒. ภาคปฏิบัติ 
  - แบงกลุมยอย เพื่อฝกปฏิบัติการใชโปรแกรม Microsoft Excel 2010  

คุณสมบัติและจํานวนของผูเขารับการอบรม 
  เปนเจาหนาท่ีที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสถิติของหนวยงานภาครฐั หรือผูที่มีความสนใจ และสามารถใช
โปรแกรม Microsoft Excel ไดในระดับดี จํานวน ๔๕ คน 

ระยะเวลาการอบรม 
 ระหวางวันที่ ๑๙ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

วิทยากร 
  ขาราชการกลุมพัฒนาระบบเครื่องคอมพิวเตอรและเครือขาย ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
สํานักงานสถิติแหงชาติ 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
๑. ผู เขารับการอบรมมีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับการใชโปรแกรม Microsoft Excel 2010  

และสามารถใชสูตรหรือฟงกชั่นการทํางานตาง ๆ ที่ซับซอนย่ิงข้ึน 
๒. ผูเขารับการอบรมสามารถจัดการชุดขอมูลจํานวนมากดวยวิธีตาง ๆ 
๓. ผูเขารับการอบรมสามารถสรางเอกสารสํานักงานในรูปแบบตาง ๆ แบบออนไลนได 

สถานที่อบรม 
 หองอบรม ๒ สํานักพัฒนาบุคลากร สํานักงานสถิติแหงชาติ ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ 
อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น ๒ ทิศใต ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ 
 

 



สิ่งที่สงมาดวย 

๑๐ 
 

หลักสูตรที่ ๙  การสรางแบบสอบถามออนไลน 

วัตถุประสงค 
๑. เพื่อใหผูเขารบัการอบรมเขาใจหลักการเบื้องตน และโครงสรางของการสรางแบบสอบถามบนเว็บไซต 
๒. เพื่อใหผูเขารบัการอบรมสามารถใชโปรแกรมสนับสนุนสําหรับการจัดทําเว็บเพจ  
๓. เพื่อใหผูเขารบัการอบรมเขาใจหลักการจัดทําฐานขอมูล และสามารถสรางฐานขอมูลสําหรับใชงานได 
๔. เพื่อใหผูเขารบัการอบรมสามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในการสรางแบบสอบถามบนเว็บไซต 

เน้ือหาของหลักสูตร 
๑. ภาคทฤษฎี 

  - ความรูเบื้องตนเก่ียวกับโครงสรางตางๆ ของการสรางแบบสอบถามบนเว็บไซต 
- ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการใชภาษา HTML สําหรับจัดทําและออกแบบเว็บเพจ 
- ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการใชภาษา Java Script เพื่อสรางลูกเลนใหกับเว็บเพจ 
- ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการใชงานภาษาคอมพิวเตอรในลักษณะ Server-side scripting language 
- ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการจัดการฐานขอมูล และการใชโปรแกรมสําหรับสรางฐานขอมูล   
- การจัดทําเว็บเพจ สําหรับสรางแบบสอบถามออนไลน 
- แนะนําการใชเคร่ืองมือ (Tools) สําหรับสรางแบบสอบถามออนไลน 

๒. ภาคปฏิบัติ 
  - แบงกลุมยอย เพื่อฝกปฏิบัติในการสรางแบบสอบถามออนไลน 

คุณสมบัติและจํานวนของผูเขารับการอบรม 
เปนเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานเก่ียวกับงานสถิติของหนวยงานภาครัฐ หรือผูที่มีความสนใจ และสามารถใช

โปรแกรมคอมพิวเตอรพ้ืนฐานไดเปนอยางดี รวมทั้งมีความรูในการสรางแบบสอบถาม และการใชโปรแกรม
ภาษา HTML จํานวน ๔๕ คน 

ระยะเวลาการอบรม 
 ระหวางวันที่ ๒๔ – ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

วิทยากร 
  ขาราชการกลุมพัฒนาระบบเครื่องคอมพิวเตอรและเครือขาย ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
สํานักงานสถิติแหงชาติ 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
๑. ผูเขารับการอบรมมีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับเทคนิคการสรางแบบสอบถามบนเว็บไซต 
๒. ผูเขารับการอบรมสามารถนําความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชในการสรางแบบสอบถามบนเว็บไซต 

สถานที่อบรม 
 หองอบรม ๒ สํานักพัฒนาบุคลากร สํานักงานสถิติแหงชาติ ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ 
อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น ๒ ทิศใต ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ 
 
 
 
 
 
 



สิ่งที่สงมาดวย 

๑๑ 
 

หลักสูตรที่ ๑๐  การใชโปรแกรม Microsoft Office 2010 

วัตถุประสงค 
๑. เพื่อใหผูเขารบัการอบรมเขาใจพื้นฐานการทํางานของโปรแกรม Microsoft Office 2010  
๒. เพื่อใหผูเขารับการอบรมสามารถนําคุณลักษณะใหมของโปรแกรม Microsoft Office 2010 

ไปใชในการจัดรปูแบบเอกสาร สรางตาราง สรางสูตรการคํานวณ และสรางงาน Presentation  
๓. เพื่อใหผูเขารับการอบรมสามารถใชเทคนิคในการใชงานโปรแกรม Microsoft Office 2010 

ใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน  

เน้ือหาของหลักสูตร 
๑. ภาคทฤษฎี 

  - หลักการทํางานพื้นฐานของโปรแกรม Microsoft Office 2010  
- การใชงานโปรแกรม Microsoft Word 2010 สราง แกไข ปรับแตงเอกสาร สรางจดหมายเวียน   
  (Mail Merge) และประยุกตใชงานดานอ่ืน ๆ 
- การใชงานโปรแกรม Microsoft Excel 2010 โดยใชประยุกตใชงานฟงกชั่น รวมทั้งการสราง 
  และใชงานชุดคําสั่งอัตโนมัต (Macro) 
- การใชโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 สําหรับการนําเสนองานในรูปแบบตาง ๆ    

๒. ภาคปฏิบัติ 
  - แบงกลุมยอย เพื่อฝกปฏิบัติการใหโปรแกรม Microsoft Office 2010 (MS Word, MS Excel, 
MS PowerPoint)  

คุณสมบัติและจํานวนของผูเขารับการอบรม 
เปน เจ าหน า ท่ีที่ ปฏิ บัติ งาน เก่ียวกับงานสถิติของหน วยงานภาครัฐ หรือผู ที่ มี ความสนใจ 

และมีประสบการณการใชงานระบบปฏิบัติการ Windows และคอมพิวเตอรเบ้ืองตน จํานวน ๔๕ คน 

ระยะเวลาการอบรม 
 ระหวางวันที่ ๒๑ – ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

วิทยากร 
  ขาราชการกลุมพัฒนาระบบเครื่องคอมพิวเตอรและเครือขาย ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
สํานักงานสถิติแหงชาติ 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
๑. ผูเขารับการอบรมมีความรู ความเขาใจ และทราบเทคนิคเก่ียวกับ Microsoft Office 2010 
๒. ผู เขารับการอบรมสามารถนําคุณลักษณะใหมของโปรแกรม Microsoft Office 2010 

ไปใชในการจัดรปูแบบเอกสาร สรางตาราง สรางสูตรการคํานวณ และสรางงาน Presentation  

สถานที่อบรม 
 หองอบรม ๒ สํานักพัฒนาบุคลากร สํานักงานสถิติแหงชาติ ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ 
อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น ๒ ทิศใต ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ 
 
 
 
 



 

ใบสมัครเขารับการอบรม 

หลักสูตรดานสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐   
ชื่อ - นามสกุล ….……..…………………………………………….......ตําแหนง …………………………………………...……ระดับ…………..………….…… 

ฝาย/กลุม ……………………………………….…………......………… สํานัก/กอง …………………………….…………………………………………............... 

กรม………..……………………………………….…….……....………….กระทรวง……………………………….……………………………………………………… 

โทรศัพท .……………………….………….……………….....………….e-mail………………………..………..……………………………………………………….  

หนาที่ความรับผิดชอบ (โดยยอ) …………………………………………………………………………………………....................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………..................................................................... 

ประวัติการอบรม (ดานวิชาสถิติ)............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................... 

ประวัติการอบรม (ดานวิชาคอมพิวเตอร)............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................... 

กรุณาเลือกหลักสูตรที่สนใจ สมัครอบรมได เพยีง ๑ หลักสูตรเทานั้น  (รายละเอียดของแตละหลักสูตรตามเอกสารที่แนบมา) 

หลักสตูร ระยะเวลาการอบรม 
จํานวน  
(คน) 

ดานสถติ ิ  จํานวน ๖ หลักสูตร   

 ๑. สถิตินารู ระหวางวันที่ ๒๔ – ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ ๖๕ 

 ๒. เทคนิคการสุมตัวอยางและการประมาณคา  ระหวางวันที่ ๗ – ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ๔๕ 

 ๓. การวิเคราะหอนุกรมเวลา ระหวางวันที่ ๒๖ – ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ ๔๕ 

 ๔. การวิเคราะหขอมลูสถิติและสารสนเทศดานเศรษฐกิจและสังคม ระหวางวันที่ ๒ – ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ๔๕ 

 ๕. การวิเคราะหขอมลูสถิติดวยโปรแกรม Microsoft Excel ขั้นสูง ระหวางวันที่ ๑๒ – ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ๔๕ 

 ๖. เทคนิคการจัดทํารายงาน ระหวางวันที่ ๑๗ – ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ๔๕ 

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน ๔ หลักสูตร   

 ๗. การนําเสนอขอมูลในรูปแบบ Infographics ระหวางวันที่ ๒๑ – ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ๔๕ 

 ๘. การใชโปรแกรม Microsoft Excel ขั้นกลาง ระหวางวันท่ี ๑๙ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ ๔๕ 

 ๙. การสรางแบบสอบถามออนไลน  ระหวางวันที่ ๒๔ – ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ๔๕ 

 ๑๐. การใชโปรแกรม Microsoft Office 2010 ระหวางวันที่ ๒๑ – ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ๔๕ 

 

 



 
-๒- 

 

คํารับรองของผูสมัคร 
      ขอสมัครเขารับการอบรมในหลักสูตร ตามวัน/เวลา
ที่กําหนดไว  และยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขและระเบียบที่กําหนดไว
ทุกประการ 
  
                      …………………………………………. 
                     (…………………….……………………) 
                     …………… / ………..… / ….………. 

คํารับรองของผูบังคบับัญชา  
(เปนขาราชการระดับหัวหนาฝาย/กลุมขึ้นไป) 
     ขาพเจาเปนผูบังคับบัญชาของผูสมัคร ขอรับรองวาขอความ
ในใบสมัครนี้ถูกตองตามความเปนจริง และยินดีสนับสนุนใหเจาหนาที่
ผูนี้เขารับการอบรมไดตลอดหลักสูตรการอบรม 
 
                          …………………………………………. 
                         (…………………….……………………) 
             ตําแหนง  …………..……………………………… 
                         …………… / ………..… / ….………. 

 

 หมายเหตุ    - หมดเขตการรับสมัครวันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
    - การสมัครอบรมจะสมบูรณและถูกตอง ตองมีหนังสือออกจากตนสังกัดสงแนบมาดวย 
    - สํานักงานสถิติแหงชาติจะมีหนังสือ แจงกลับเฉพาะผูท่ีไดรับการคัดเลือกเทานั้น  
      ทาง www.nso.go.th หัวขอ ขาว สสช.       


