


 

หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

วิชาสถิติระดับกลาง รุนท่ี ๓๕ 
ใหแกบุคลากรภาครัฐ (สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองคการมหาชน) 

........................................................ 
๑. หลักการและเหตุผล 
   ตามความในพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๖ สํานักงานสถิติแหงชาติ มีอํานาจทําหนาท่ี
เก่ียวกับการอบรมซึ่งปรากฏอยูในขอ ๙ คือ “เผยแพรสถิติและจัดใหมีการศึกษาอบรมวิชาความรูเก่ียวกับสถิต”ิ 
ใหแกบุคลากรภาครัฐ (สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองคการมหาชน) เพ่ือเปดโอกาสใหบุคลากรภาครัฐ          
ที่ปฏิบัติงานดานสถิติ  ไดเรียนรูถึงหลักสถิติ วิธีการปฏิบัติงานใหไดมาซึ่งขอมูล ตลอดจนการประมวลผล     
การวิเคราะหขอมูล และการเผยแพรสถิติอยางถูกตองตามหลักวิชาการ เชื่อถือได ทันสมัย และเปนมาตรฐานเดียวกัน 
เพ่ือนําไปใชในการกําหนดนโยบายและวางแผนปฏิบัติงานของหนวยงานตาง ๆ  

  เหตุผลสําคัญอีกประการหนึ่ ง  คือ จากมติคณะรัฐมนตรี  เมื่ อวันที่  ๔ มิถุนายน ๒๕๕๖             
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม) และสวนราชการ    
ที่ เ กี่ยวของรับความคิดเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ              
และสํานักงาน ก.พ.ร. ที่เห็นวา สวนราชการที่รับผิดชอบงานดานสถิติควรมีโครงสรางความกาวหนา  
ในสายวิชาชีพของบุคลากรดานสถิติและขอมูลสารสนเทศที่ชัดเจน และมีแนวทางหรือกลไกการประสาน
ขอมูลในภาพรวมการใหความสําคัญกับมาตรฐานสถิติของประเทศ มาตรฐานการสํารวจ และวิธีการจัดเก็บขอมูล 
เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามแผนพัฒนาสถิติรายสาขาบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว รวมทั้งสอดรับกับการพัฒนา
ระบบสถิติของประเทศที่ใหกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม) 
สํานักงาน ก.พ. สํานักงาน ก.พ.ร. และหนวยงานที่เก่ียวของรวมกันพิจารณาแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ      
ดวยการเพิ่มพูนความรูและเพิ่มทักษะ (Skill) ในการจัดทําโครงการสํารวจหรือการเก็บรวบรวมขอมูลพื้นฐาน       
ที่แตละหนวยงานมีอยู ผานระบบประมวลผล วิเคราะหผลทางสถิติและสารสนเทศตามหลักวิชาการ            
เพ่ือใหไดขอมูลสถิติที่เชื่อถือได รวมทั ้งการสรางเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path)    
เพื่อรักษาบุคลากรที่มีความสามารถใหอยู กับหนวยงานภาครัฐตลอดไป และยังเปนการสรางขวัญกําลังใจ 
ความภาคภูมิใจ ความกาวหนาในสายอาชีพ ซึ่งจะทําใหบุคลากรเหลานั้นเกิดความมั่นใจในระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลขององคกร 

  สํานักงานสถิติแหงชาติ เห็นถึงความสําคัญในเรื่องดังกลาว จึงไดกําหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ    
วิชาสถิติระดับกลาง รุนที่ ๓๕ เพ่ือใหบุคลากรภาครัฐไดเพ่ิมพูนความรูทางสถิติอยางเพียงพอ มีการแลกเปลี่ยน
ความรู  ความคิดเห็น ประสบการณ ความรวมมือ และมีการประสานงานที่ดีตอไปในการดําเนินงาน
ดานสถิติของประเทศใหสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ   

๒. วัตถุประสงค 
๑) เพ่ือสงเสริมและพัฒนาระบบสถิติของประเทศใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึนสอดคลองกับนโยบาย           

การพัฒนาประเทศดานตาง ๆ ในปจจุบัน 
๒) เพ่ือพัฒนาการจัดทําขอมูลสถิติใหไดมาตรฐานสากล และสงเสริมการนําขอมูลสถิติไปใชประโยชน     
๓) เพ่ือพัฒนาบุคลากรภาครัฐที่รับผิดชอบงานขอมูลสถิติ โดยการเพ่ิมพูนองคความรู ทักษะ ความชํานาญ  

ใหสามารถดําเนินการจัดทําโครงการสํารวจและนําเสนอขอมูลสถิติของหนวยงานไดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ 
๔) เพื่อสงเสริมการประสานงานที่ดีระหวางบุคลากรภาครัฐของกระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจ 

และองคการมหาชน ที่รับผิดชอบงานขอมูลสถิติในการใหความรวมมือ การบริการขอมูลสถิติ และการสราง
เครือขายในสังคมทุกภาคสวน 

 

สิ่งท่ีสงมาดวย 



- ๒ - 

๓. คุณสมบัตแิละจํานวนผูเขารับการอบรม 
๑) ผูเขารับการอบรมตองเปนขาราชการหรือพนักงานในกระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจ และองคการมหาชน  

ทีห่นวยงานตนสังกัดจัดสงมา หรือเปนลูกจางชั่วคราวของสํานักงานสถิติแหงชาติที่ปฏิบัติงานทางสถิติติดตอกัน
มาเปนเวลา ไมนอยกวา ๒ ป นับถึงวันรับสมัคร และเปนผูที่ไดรับอนุมัติจากผูอํานวยการสํานักงานสถิติแหงชาติ
ใหเขารับการอบรมได 

๒) ตองมีพ้ืนความรูไมต่ํากวาอนุปริญญาหรือปริญญาตรีข้ึนไปหรือเทียบเทา  
๓) จํานวนผูเขารับการอบรม ๔๕ คน 

๔. วิธีการอบรม 
ภาคทฤษฎีจะเปนการศึกษาปญหา และทฤษฎีทั่วไป โดยใชวิธีบรรยาย การอภิปรายกลุม และการสัมมนา 

สวนภาคปฏิบัติมุงท่ีจะใหผูเขารับการอบรมไดรับความรูและทักษะในการปฏิบัติงานทางสถิติ ซึ่งผูเขารับการอบรม
ตองออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมขอมูลโครงการสํารวจตามที่สํานักงานสถิติแหงชาติเห็นชอบ เพ่ือเปนการเพ่ิมพูน
ความรูและประสบการณใหสามารถวางแผนจัดการกับปญหาตาง ๆ ไดอยางถูกวิธี 

๕. ระยะเวลาการอบรม 
  ระหวางวันที่ ๒๑ มกราคม – ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  

๖. วิทยากร 
  เปนขาราชการที่มีความรูความชํานาญและประสบการณเฉพาะดานของสํานักงานสถิติแหงชาติ                    

๗. คาใชจายสําหรับผูเขารับการอบรมจากสวนราชการอื่น 
ผูเขารับการอบรมไมตองเสียคาลงทะเบียน เพื่อเขารับการอบรม ยกเวนคาใชจายสําหรับ        

การเดินทางไปปฏิบัติงานเก็บรวบรวมขอมูล (กรุงเทพฯ) อันเปนกิจกรรมที่กําหนดไวในหลักสูตร                  
ซึ่งผูเขารับการอบรมสามารถเบิกคาเบี้ยเลี้ยงและคาพาหนะ จํานวน ๔ วัน ไดตามสิทธิห์รือโดยประหยัด
จากตนสังกัด ทั้งนี้ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน          
และการประชุมระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และฉบับแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕  

๘. การวัดผลและเกณฑการสําเร็จการอบรม 
 ๑) ผูเขารับการอบรมตองปฏิบัติตามระเบียบที่กําหนดไวและปฏิบัติการใด ๆ  อันเปนกิจกรรมในหลักสูตร

อยางพรอมเพรียงกัน 
๒) ผูเขารับการอบรมตองมีเวลาเรียนไมต่ํากวา ๘๐% ของชั่วโมงการอบรมตลอดหลักสูตร                    

และเปนผูที่สอบไดคะแนนรวมไมต่ํากวา ๗๐% จึงจะถือวาสําเร็จการอบรม และมีสิทธิ์ไดรับประกาศนียบัตร   
วิชาสถิติระดับกลางของสํานักงานสถิติแหงชาติ 

๙. สถานทีจ่ัดการอบรม 
ณ หองอบรม ๑ สํานักงานสถิติแหงชาติ ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี      

ชั้น ๒ ทิศใต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ  

๑๐. การติดตอสอบถาม 
ผูสนใจท่ีตองการทราบรายละเอียดสามารถติดตอสอบถามไดที่ กลุมพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

โทร. ๐ ๒๑๔๒ ๑๒๘๕ – ๖ หรือไปรษณียอิเล็กทรอนิกส hrdb.nso@gmail.com   

๑๑. หลักสูตรการอบรม 
หลักสูตรการอบรมประกอบดวยภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัต ิรวมทั้งสิ้น ๒๖๔ ชั่วโมง ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
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รายละเอียดการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
 วิชาสถิติระดับกลาง รุนท่ี ๓๕ 

ระหวางวันที่ ๒๑ มกราคม – ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ 
    

วิชา 
จํานวนชั่วโมง หนวยงานทีใ่หความอนุเคราะห       

ดานวิทยากร บรรยาย สอบ 

ภาคทฤษฏ ี       

๑. การบริหารจัดการระบบสถิติของประเทศไทย 
    (Management of Thailand Statistical System) 

๖ -   

     - การบริหารจัดการระบบสถติิ  
       (Management Statistical System) 

๓  กองบริหารจัดการระบบสถิต ิ

     - มาตรฐานสถิติ (Statistical Standards) 
          * เพ่ือการบริหารจัดการระบบสถิต ิ
          * เพ่ือการผลิตขอมูลสถิต ิ
     - การจัดการคุณภาพสถิติทางการ (Official Statistics 
        Quality Management) 

๓ 
 
 
 

 กองบริหารจัดการระบบสถิต ิ
 
 
 

๒. สถิตเิบื้องตน (Introduction to Statistics) ๙ ๓   
     - สถิติเบ้ืองตน 
          * ความหมาย แหลงท่ีมา และการแบงประเภท 
            ของขอมูล 
          * การคํานวณยอดรวม คาเฉลี่ย สัดสวน/รอยละ 
            และอัตราสวน 
          * ประชากรและตัวอยาง  
          * พารามิเตอรและคาสถิต ิ
          * ความนาจะเปน 
     - การวดัแนวโนมเขาสูสวนกลาง 
     - การทดสอบสมมติฐาน 
     - การวเิคราะหขอมูลสถิติเบ้ืองตน 

๖ 
 
 
 
 
 
 
 

๓ 

 กองนโยบายและวิชาการสถิต ิ
 
 
 
 
 
 
 
กองนโยบายและวิชาการสถิต ิ

๓. การเก็บรวบรวมขอมูลและการจัดทําแบบสอบถาม 
(Data Collection and Questionnaires Design) 

๑๕ ๓  

     - การเก็บรวบรวมขอมูล 
          * ความหมายและวิธีการเก็บรวบรวมขอมลู 
          * ระเบียบวิธีการจัดทําสาํมะโนและสาํรวจตัวอยาง 
          * เทคนิคการสัมภาษณ 
          * การบันทึกแบบสอบถามและขอควรระวัง 
            ในการนับจดและแจงนับ 
          * ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานสนาม                 

๖ 

 

กองบริหารจัดเก็บขอมูลสถิต ิ

     - การจัดทําแบบสอบถาม ๙  กองสถิติสังคม 

๔. เทคนิคการสุมตัวอยาง (Sampling Techniques) ๒๑ ๓  
    - การสุมตัวอยางและการประมาณคา 
          * กรอบตัวอยาง (Sampling Frame)  
         * แผนการสุมตัวอยางและการประมาณคา 
           (Sample Design and Estimation) 
         * การกําหนดขนาดตัวอยางและการถวงนํ้าหนัก 
           (Sample Size Determination and Weighting) 

๑๘  กองนโยบายและวิชาการสถิต ิ

     - แผนที่สําหรับการสาํรวจ (Mapping for Survey) ๓  กองนโยบายและวิชาการสถติิ 
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วิชา 
จํานวนชั่วโมง หนวยงานที่ใหความอนุเคราะห       

ดานวิทยากร บรรยาย สอบ 

๕. การประมวลผลขอมูล (Data Processing) ๒๗ ๓  

     - การบรรณาธิกร/ตรวจแกขอมูล (Data Editing) ๓  กองสถิติเศรษฐกิจ 
     - การจัดการขอมูลท่ีสญูหาย (Imputation)    

     - การประมวลผลขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ๒๔  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๖. การวิเคราะหขอมูลสถิติ (Data Analysis)     ๑๘ ๓  
     - การวเิคราะหการถดถอยและสหสัมพันธ      
       (Regression Analysis and Correlation) 

๖  กองสถิติสังคม 

     - การวเิคราะหองคประกอบหลัก 
       (Principal Component Analysis)  

๖  กองสถิติสังคม 

     - การวเิคราะหอนุกรมเวลาและการพยากรณ  
       (Time Series Analysis and Forecasting) 

๖  กองนโยบายและวิชาการสถิต ิ

๗. เทคนิคการจัดทํารายงานและการเผยแพรขอมูลสถิต ิ
    (Report Writing Techniques and Dissemination) 

๒๔ ๓  

     - เทคนิคการจัดทาํรายงาน (Report Writing Techniques) 

     - การนําเสนอขอมูลในรูปแบบ Infographics  
๙ 
๖ 

 กองสถิติสังคม 
กองสถิติพยากรณ 

     - การนําเสนอขอมูลดวยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ๓  กองนโยบายและวิชาการสถิต ิ
     - การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลสถิตดิวยมาตรฐาน SDMX 
     - การเผยแพรขอมูลสถิติ (Data Dissemination) 

๓ 
๓ 

 ศูนยสารสนเทศยุทธศาสตรภาครฐั 
กองสถิติพยากรณ 

๘. การควบคมุคุณภาพขอมลูและการประเมนิคุณภาพขอมูล 
    (Data Quality Control and Data Evaluation) 

๓ - 
 

     - ความคลาดเคลื่อนของขอมลู (Errors in Survey) ๓  กองนโยบายและวิชาการสถติิ 
     - แนวทางในการควบคุมคุณภาพขอมูลในแตละขั้นตอน 
     - หลักและวิธีการท่ีใชในการประเมินความคลาดเคลื่อน 
        ของขอมูล 
๙. หัวขอพเิศษ 
    - การวิเคราะหและพัฒนาตัวชีวั้ด  
       (Analysis and Development on Indicators) 

 
 
 
๙ 
๙ 

 
 
 
- 
 

 
 
 
 
กองสถิติพยากรณ 

รวมระยะเวลาภาคทฤษฎ ี ๑๓๒ ๑๘  

ภาคปฏิบัต ิ 
           ผูเขารับการอบรมจะตองปฏิบัติงานโครงการสํารวจตามที่กําหนดทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแตการจัดทํา
ขอเสนอโครงการ ซึ่งรวมถึงกําหนดวัตถุประสงคของโครงการ การกําหนดขอบขายของการสํารวจ การวางแผนการสํารวจ 
การเลือกตัวอยาง การจัดทําแบบสอบถาม การจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานเก็บรวบรวมขอมูล    
ในเขตแจงนับตัวอยาง การประมวลผล การประมาณคา การนําเสนอขอมูล การวิ เคราะหขอมูล 
และการจัดทํารายงานผลการสํารวจเปนรูปเลม เพ่ือใชประโยชนตอไป รวมระยะเวลาภาคปฏิบัติ ๑๑๔ ชั่วโมง 
หนวยงานท่ีใหความอนุเคราะหดานวิทยากร ไดแก กองนโยบายและวิชาการสถิติ  กองบริหารจัดเก็บขอมูลสถิติ    
กองสถิติเศรษฐกิจ กองสถิติสาธารณมต ิและกองสถิติสังคม  
๑๒. การประเมินผลและการติดตามผลการอบรม 
 ๑) ผูเขารับการอบรมกรอกแบบประเมินผลวิทยากรเปนรายวิชา 
 ๒) ผูเขารับการอบรมกรอกแบบประเมินผลโครงการอบรม 
 ๓) ผูสําเร็จการอบรมและผูบังคับบัญชาของผูสําเร็จการอบรมกรอกแบบติดตามประเมินผลโครงการอบรม 
ภายหลังจากการสําเร็จการอบรม ๖ เดือน 



- ๕ - 

๑๓. ผูรับผิดชอบและผูดําเนินโครงการ 
กองนโยบายและวิชาการสถิติ กลุมพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยมีรายชื่อดังตอไปนี ้
  ผูรับผิดชอบโครงการ 

         ผูอํานวยการกองนโยบายและวิชาการสถิติ  นางสาวบงกช  วิบูลยธนานันต 
  ผูดําเนินโครงการ      

         ผูอํานวยการกลุมพัฒนาทรัพยากรบุคคล  นางนลินี  ทองสวาง 
                                     นางสาวดวงสมร  วัฒนศฤงคาร 
        วาที่รอยตรีหญิงสุนีย  รามัญจิตต  
          ฝายบริหารงานทั่วไป    นางสาววรวรรณ  เสียงลือชา 
        นางสาวญมณ  ประเสริฐพุม 

นางดวงจิตต  ศิลประเสริฐ 
        นายณัฐพงศ  สุรัตนเมธากุล 

           …………………………………………. 



ใบสมัครเขารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
วิชาสถิติระดับกลาง รุนที่  ๓๕ 

ระหวางวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๑ – ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒  
……………………………………. 

 

กรุณาเขียนตัวบรรจงและไมใชอกัษรยอ 

ชื่อ/นามสกุล ………..………………………………………………………ตําแหนง................................................................................. 
บัตรประชาชนเลขที…่……………………….………….....................กรุปเลือด............................................................................... 
สํานัก/กอง …………………………….……………………………………..กรม ……………………………….…………………......………………….. 
กระทรวง…………………………………………………….........................................................................................……………………… 
โทรศพัท  …………………….…………………..……………............… โทรศพัทเคลื่อนที.่................................................................... 

ปริญญาบัตร/วุฒิบัตร ………………..………………………………………..……………….……………………….………….………………………... 
สถาบัน .................……………………..…………………………………………………….…….……………………….………….……………………… 
เขารับราชการเม่ือวันที่ ……..…………..….เดือน …………......…………….…….พ.ศ. ....………………………………….……………………. 
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (e – mail) …………………………………….……………………………………………………………………………….. 

หนาที่ความรับผิดชอบ (โดยยอ)  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
งานที่ไดรับมอบหมายภายหลังจากจบการอบรม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
คํารับรองของผูสมัคร 
     ขอสมัครเขารับการอบรมในหลักสูตร ตามวัน/เวลา 
ที่กําหนดไว และยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขและระเบียบ 
ที่กําหนดไวทุกประการ 
 
 

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

คํารับรองของผูบังคับบัญชา  
(เปนขาราชการระดับผอ.ศนูย/สํานัก/ชํานาญการพิเศษ) 
     ขาพเจาเปนผูบังคับบัญชาของผูสมัคร ขอรับรองวา 
ขอความในใบสมัครนี้ถูกตองตามความเปนจริง และยินดี 
สนับสนุนใหขาราชการผูนี้เขารับการอบรมไดตลอดหลักสูตร 
 

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

  ตําแหนง …………………………………………………………… 
      …………………… /………………… /………………             

 

กองนโยบายและวิชาการสถิติ กลุมพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
โทร. ๐ ๒๑๔๒ ๑๒๘๖  
โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๑๔๐ 
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส hrdb.nso@gmail.com 

   
รูปถาย ๑ นิ้ว 
จํานวน ๒ รูป  


