


 

๑ 

 

การอบรมหลักสูตรด้านสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

หลักการและเหตุผล 
ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ เป็นหน่วยงำนกลำงด้ำนกำรบริหำรจัดกำรระบบสถิติของประเทศ

ซึ่ ง เป็นระบบสถิติแบบกระจำยงำน (Decentralized Statistical System)  โดยที่ ส่ วนรำชกำรต่ำง  ๆ  
สำมำรถผลิตและเผยแพร่ข้อมูลสถิติได้เช่นกัน เพ่ือให้กำรจัดท ำข้อมูลสถิติมีควำมถูกต้องตำมหลักวิชำกำร 
ส ำนักงำนฯ จึงได้จัดกำรอบรมหลักสูตรด้ำนสถิติและเทคโนโลยีสำรสนเทศประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ให้แก่เจ้ำหน้ำที่ที่ปฏิบัติงำนด้ำนสถิติและด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศของส่วนรำชกำรต่ำง ๆ เพ่ือเพ่ิมพูนควำมรู้ 
เสริมสร้ำงควำมช ำนำญในงำนสถิติและเทคโนโลยี สำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
ได้อย่ำงถูกต้องตำมหลักวิชำกำร และพัฒนำระบบสถิติของประเทศให้มีประสิทธิภำพสอดคล้องกับ 
นโยบำยกำรพัฒนำประเทศ  

ส ำนักงำนสถิติ แห่ งชำติ  ได้ จั ด กำรอบรมหลักสู ตรด้ ำนสถิ ติ และเทคโนโลยีสำรสน เทศ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จ ำนวน ๔ หลักสูตร ดังนี้ 
 

หลักสูตร ระยะเวลาการอบรม 
จ านวน 
(คน) 

๑. Advanced Excel รุ่นที่ ๓ ระหว่ำงวันท่ี ๒ – ๔ เมษำยน ๒๕๖๒ ๔๕ 

๒. เทคนิคกำรประมวลผลข้อมลูดว้ยโปรแกรมส ำเร็จรูป รุ่นที่ ๑๓ ระหว่ำงวันท่ี ๒๑ – ๒๔ พฤษภำคม ๒๕๖๒ ๔๕ 

๓. กำรน ำเสนอข้อมูลในรูปแบบ Infographics รุ่นที่ ๕ ระหว่ำงวันท่ี ๑๘ – ๒๐ มิถุนำยน ๒๕๖๒ ๔๕ 

๔. กำรวิเครำะห์ข้อมูลสถิติ รุ่นที่ ๓ ระหว่ำงวันท่ี ๒ – ๕ กรกฎำคม ๒๕๖๒ ๔๕ 
 

(กองนโยบำยและวิชำกำรสถิติ ไม่ได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงส ำหรับข้ำรำชกำรส่วนภูมิภำค) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กลุ่มพัฒนำทรัพยำกรบุคคล กองนโยบำยและวิชำกำรสถิติ ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ  
โทร. ๐ ๒๑๔๒ ๑๒๘๕ – ๖, ๐ ๒๑๔๓ ๑๓๔๕   
โทรสำร ๐ ๒๑๔๓ ๘๑๔๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : hrdb.nso@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:hrdb.nso@gmail.com


 

๒ 

 

หลักสูตรที่ ๑  Advanced Excel รุ่นที่ ๓ 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมสำมำรถใช้สูตร หรือฟังก์ชั่นกำรท ำงำนต่ำง ๆ ที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น 
๒. เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมเข้ำใจหลักกำรใช้ตัวด ำเนินกำรอ่ืน ๆ (Operator)  
๓. เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมเข้ำใจหลักกำรใช้ Microsoft Excel ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลเบื้องต้น  

และกำรสรุปผลข้อมูลด้วย PivotTable PivotChart 
๔. เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมสำมำรถเข้ำใจหลักกำรสร้ำงและใช้งำนชุดค ำสั่งที่ใช้ท ำงำนอัตโนมัติ 

(Macro) ในโปรแกรม Microsoft Excel 

คุณสมบัตแิละจ านวนของผู้เข้ารับการอบรม 
เป็นเจ้ำหน้ำที่ที่ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับงำนสถิติและเทคโนโลยีสำรสนเทศของส่วนรำชกำรต่ำง ๆ  

หรือผู้ที่มีควำมสนใจ และสำมำรถใช้โปรแกรม Microsoft Excel ได้ในระดับดี จ ำนวน ๔๕ คน 

เนื้อหาของหลักสูตร 
๑. ภำคทฤษฎี 

 - หลักกำรท ำงำนพ้ืนฐำนของโปรแกรม Microsoft Excel และกำรประยุกต์ใช้งำนตัวด ำเนินกำร  
(Operator) ในกำรท ำงำนร่วมกับฟังก์ชั่นต่ำง ๆ 

- กำรใช้โปรแกรม Microsoft Excel ด้ำนกำรค ำนวณ กำรจัดท ำเอกสำร สร้ำงสูตรค ำนวณ 
ด้วยตนเองและอัตโนมัติ กำรใช้งำนฟังก์ชั่นที่ใช้งำนบ่อย ๆ  

- กำรสรุปข้อมูลด้วย PivotTable PivotChart และใช้งำนฟังก์ชั่นด้ำนกำรวิเครำะห์ข้อมูลเบื้องต้น 
- กำรใช้สร้ำงและใช้งำนชุดค ำสั่งอัตโนมัติ (Macro) เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกในกำรท ำงำน 
- กำรประยุกต์ใช้งำนโปรแกรม Microsoft Excel ร่วมกับโปรแกรมอ่ืน ๆ รวมทั้งกำรสร้ำง 

และใช้งำนไฟล์เอกสำรในรูปแบบออนไลน์  
๒. ภำคปฏิบัติ 

  - แบ่งกลุ่มย่อย เพ่ือฝึกปฏิบัติกำรใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2010  

ระยะเวลาการอบรม 
 ระหว่ำงวันที่ ๒ – ๔ เมษำยน ๒๕๖๒  เวลำ ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

วิทยากร 
  ข้ำรำชกำรกลุ่มพัฒนำระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ 

สถานที่อบรม 
 ณ ห้องอบรม ๒ ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติฯ อำคำรรัฐประศำสนภักดี   
ชั้น ๒ ทิศใต ้เขตหลักสี่ กรุงเทพมหำนคร  
 
 
 
 



 

๓ 

 

หลักสูตรที่ ๒ เทคนิคการประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป รุ่นที่ ๑๓ 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรค ำนวณค่ำสถิติต่ำง ๆ ด้วยโปรแกรมส ำเร็จรูป 
และสำมำรถน ำโปรแกรมส ำเร็จรูปไปประยุกต์ใช้ในงำนด้ำนต่ำง ๆ 

๒. เพ่ือใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

คุณสมบัตแิละจ านวนของผู้เข้ารับการอบรม 
เป็นเจ้ำหน้ำที่ที่ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับงำนสถิติและเทคโนโลยีสำรสนเทศของส่วนรำชกำรต่ำง ๆ  

หรือผู้ที่มีควำมสนใจ จ ำนวน ๔๕ คน 

เนื้อหาของหลักสูตร 
๑. ภำคทฤษฎี 

  - แนะน ำโปรแกรมส ำเร็จรูป 
     - กำรจัดเตรียมข้อมูลและกำรบันทึกข้อมูล 

                - ค ำสั่งต่ำง ๆ และวิธีกำรใช้งำน เช่น ค ำสั่งกำรจัดกระท ำข้อมูล ค ำสั่งกำรน ำเสนอข้อมูล 
ด้วยกรำฟและตำรำง ค ำสั่งสถิติพรรณนำ 

๒. ภำคปฏิบัติ 
  - แบ่งกลุ่มย่อย เพื่อฝึกปฏิบัติกำรใช้โปรแกรมส ำเร็จรูปในกำรประมวลผลข้อมูล  
วิเครำะห์และกำรน ำเสนอข้อมูล 

ระยะเวลาการอบรม 
ระหว่ำงวันที่ ๒๑ – ๒๔ พฤษภำคม ๒๕๖๒  เวลำ ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.    

วิทยากร            
ข้ำรำชกำรกลุ่มพัฒนำระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ 

สถานที่อบรม  
 ณ ห้องอบรม ๒ ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติฯ อำคำรรัฐประศำสนภักดี  
ชั้น ๒ ทิศใต ้เขตหลักสี่ กรุงเทพมหำนคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๔ 

 

หลักสูตรที่ ๓  การน าเสนอข้อมูลในรูปแบบ Infographics รุ่นที่ ๕ 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือให้ผู้เข้ำการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาและประเภทของ Infographics 
๒. เพ่ือเรียนรู้แนวคิดของสื่อ การร้อยเรียงเรื่องราว และการน าเสนอข้อมูลด้วยภาพกราฟฟิก 
๓. เพ่ือให้มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการและการใช้เครื่องมือในการสร้าง รวมทั้งเทคนิคการประยุกต์ใช้ 

Infographics 

คุณสมบัตแิละจ านวนของผู้เข้ารับการอบรม 
  เป็นเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการน าเสนอข้อมูลของส ำนักงำนสถิติจังหวัดและส่วนรำชกำรต่ำง ๆ
หรือผู้ที่มีความสนใจ จ ำนวน ๔๕ คน  

เนื้อหาของหลักสูตร 
๑. ภำคทฤษฎี 

  - ควำมเป็นมำและประเภทของ Infographics  
  - หลักกำรของ Press Release และกำรก ำหนดหัวเรื่องให้น่ำสนใจ 
  - กระบวนกำรท ำ Infographics  
  - เทคนิคกำรวิเครำะห์ข้อมูลสถิติเบื้องต้น 
  - Data Visualization 
  - เครื่องมือที่ใช้ในกำรสร้ำง Infographics 

- องค์ประกอบของ Infographics  
- กำรพัฒนำโครงร่ำง Infographics 
- กำรใช้งำน Web Applications เพ่ือจัดท ำ Infographics 
- กำรพัฒนำ Infographics ให้อยู่ในรูปแบบดิจิตอลไฟล์ 
- กำรน ำประเด็นที่น่ำสนใจมำน ำเสนอในรูป Infographics 

๒. ภำคปฏิบัติ 
  - แบ่งกลุ่มย่อย เพ่ือฝึกปฏิบัติในกำรสร้ำง Infographics พร้อมทั้งกำรน ำเสนอผลงำนกลุ่ม 

ระยะเวลาการอบรม 
 ระหว่ำงวันที่ ๑๘ – ๒๐ มิถุนำยน ๒๕๖๒ เวลำ ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

วิทยากร 
  ข้ำรำชกำรกลุ่มสำรสนเทศด้ำนสังคม ศูนย์สำรสนเทศยุทธศำสตร์ภำครัฐ และกลุ่มบูรณำกำรข้อมูลสถิติ 
กองสถิติพยำกรณ ์ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ 

สถานที่อบรม 
 ณ ห้องอบรม ๒ ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติฯ อำคำรรัฐประศำสนภักดี   
ชั้น ๒ ทิศใต ้เขตหลักสี่ กรุงเทพมหำนคร 

 

 
 



 

๕ 

 

หลักสูตรที่ ๔  การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ รุ่นที่ ๓ 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจแนวคิด หลักกำร และขั้นตอนกำรวิเครำะห์ข้อมูลสถิติ 
๒. เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมได้ฝึกทักษะในกำรวิเครำะห์ข้อมูล ได้แก่ กำรสร้ำงและกำรจัดกำรแฟ้มข้อมูล 

กำรวิเครำะห์และเสนอผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนำ ตลอดจนกำรวิเครำะห์และเสนอผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล
ด้วยสถิติอนุมำนเบื้องต้น 

๓. เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมสำมำรถวิเครำะห์ข้อมูลสถิติและน ำไปประยุกต์ใช้ 

คุณสมบัตแิละจ านวนของผู้เข้ารับการอบรม 
เป็นเจ้ำหน้ำที่ที่ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับงำนสถิติและเทคโนโลยีสำรสนเทศของส่วนรำชกำรต่ำง ๆ  

หรือผู้ที่มีควำมสนใจ จ ำนวน ๔๕ คน 

เนื้อหาของหลักสูตร 
๑. ภำคทฤษฎี 

  - แนวคิด หลักกำร และข้ันตอนกำรวิเครำะห์ข้อมูลสถิติ 
- กำรใช้โปรแกรมส ำเร็จรูปทำงสถิติในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
- กำรวิเครำะห์ข้อมูลสถิติ 

๒. ภำคปฏิบัติ 
  - แบ่งกลุ่มย่อย เพ่ือฝึกปฏิบัติในเรื่องกำรวิเครำะห์ข้อมูลสถิติ 

ระยะเวลาการอบรม 
 ระหว่ำงวันที่ ๒ – ๕ กรกฎำคม ๒๕๖๒ เวลำ ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

วิทยากร 
 ข้ำรำชกำรกลุ่มงำนวิเครำะห์และพยำกรณ์สถิติเชิงสังคม กองสถิติพยำกรณ ์ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ 

สถานที่อบรม 
 ณ ห้องอบรม ๒ ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติฯ อำคำรรัฐประศำสนภักดี   
ชั้น ๒ ทิศใต ้เขตหลักสี่ กรุงเทพมหำนคร 
 



ก ำหนดกำรรับสมัคร 
หลักสูตรด้ำนสถิติและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
กิจกรรม วัน/เดือน/ปี ช่องทาง 

๑. ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรด้านสถิติ 
    และเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน ๔ หลักสูตร 

ตั้งแต่วันที่ ๗ ม.ค. ๒๕๖๒  
เป็นต้นไป 

ทางอินเทอร์เน็ตที่ 
http://nsotraining.nso.go.th 

๒. วิธีการสมัคร 
๒.๑ กรอกใบสมัครทางอินเตอร์เน็ต 
๒.๒ แนบไฟล์ใบสมัครที่ผู้บังคับบัญชาเซ็นค ารับรอง 
๒.๓ ตรวจสอบสถานะ 

๗ – ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๒ 
 

ทางอินเทอร์เน็ตที่ 
http://nsotraining.nso.go.th/regis.php 
http://nsotraining.nso.go.th/ChkStatus.php 
http://nsotraining.nso.go.th/check.php 

๓. ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม  
  จ านวน ๔ หลักสูตร 

 ภายในวนัที่ ๒๐ ก.พ. ๒๕๖๒ ทางอินเทอร์เน็ตที่ 
http://nsotraining.nso.go.th 

๔. การจัดท าหนังสือส่งตัว 
    ๔.๑ พิมพ์หนังสือขอแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม 

   พร้อมส าเนาที่มีรายชื่อ 
    ๔.๒ จัดท าหนังสือส่งตัวจากต้นสังกัด 
    ๔.๓ ส่งเอกสารทั้งหมดให้ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
 

ภายในวันที่ ๑๐ มี.ค. ๒๕๖๒ ทางไปรษณีย์ 
เรียน ผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติ 
       ส านักงานสถิติแห่งชาติ  
           ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ   
       อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น ๒  
       ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่  
       กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ 

 

คู่มือกำรใช้งำน ระบบลงทะเบียนฝึกอบรมออนไลน์ 

 

http://nsotraining.nso.go.th/index.php

