
                                          เลขที่ 28 /2564 

 

ประกาศสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. 

เรื่อง ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการศึกษาอบรม 
หลักสูตร “New Toolkit พิชิตองค์การสมรรถนะสูง (PMQA 4.0)” 

 

 

ตามที่สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี.สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ เปิดรับสมัคร 
เข้ารับการศึกษาอบรมโครงการหลักสูตร “New Toolkit พิชิตองค์การสมรรถนะสูง (PMQA 4.0)” ตั้งแต่วันที่ 
9 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 2 กันยายน 2564 โดยได้จัดให้มีการศึกษาอบรมระหว่างวันที่ 6 - 8 กันยายน 2564  

แบบออนไลน์ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom Meeting) นั้น 

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.  จึงขอประกาศรายชื่อ 
ผู้มีสิทธิเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร “New Toolkit พิชิตองค์การสมรรถนะสูง (PMQA 4.0)” ให้ทราบโดยทั่วกัน 
ตามบัญชีรายชื่อแนบท้าย หากประสงค์จะติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. เลขที่ 120 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ 
กรุงเทพฯ 10210 หมายเลขโทรศัพท ์09 9197 8232 และ 08 2274 9961 อีเมล newtoolkit2021@igpthai.org 
ทั้งนี ้สถาบันฯ ได้แนบกำหนดการอบรมมาด้วยแล้ว   

 
 ประกาศ  ณ  วันที่  3  เดือน กันยายน 2564 
 
 
 
 (นางกิตติยา คัมภีร์) 
 ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 สำนักงาน ก.พ.ร. 

mailto:%20localgov@igpthai.org%20ทั้งนี้
mailto:%20localgov@igpthai.org%20ทั้งนี้


ลําดับ ชื่อ – นามสกุล  

1 นางสาวสุริสา ศรีวิทยา

2 รศ.ดร.สุบรรณ เอ่ียมวิจารณ

3 นางสาวสุชาวดี เลาะเดรุส

4 นางสาวณิชารีย เกิดแสง

5 นางสาวอรพินท นพมาก

6 นายสิรภพ มะเริงสิทธิ์

7 นายชยุติ บุญสิงห

8 นางสาวฐิติพร  ช ูผล 

9 นายปรมะ ไชยะสุชีวะ

10 นายชิตชนินทร นิยมไทย

11 นางสาวภัทรพร สวางฟา

12 นางสุมิตรา นาแสวง

13 นางสาวขนิษฐา รูปกลม

14 นางสาวเสาวลักษณ ลําเจียก

15 นางสาววรลักษณ ถนอมศักดิ์

16 นางสาวสาวิตรี  ไมตรีจิตต

17 นางสาวรัชฎาภรณ ขวัญปญญา

18 นายวรินทร วิรุณพันธ

19 นางพธูทิพย ศรีคําภา

20 นางสาวนฤมล อดิเรกโชติกุล

21 นางสาวฐมาภรณ รอดสัมฤทธิ์

22 นางสาวจิตรประไพ ผันผล

23 นางสาวทิพยวิมล เสวกพันธ

24 นางสาวนภัทร อินทรุณ

25 นางสาวสุนิตย ฟูกลาง

26 นางสาวธัญญารัตน นัยเนตร

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการศึกษาอบรม

หลักสูตร “New Toolkit พิชิตองคการสมรรถนะสูง (PMQA 4.0)” 

หนาที่ 1 จาก 6



ลําดับ ชื่อ – นามสกุล  

27 นางสาวปยาภัทร เข็มวิชัย

28 นายพจนธนกรณ ไตรยขันธ

29 นางสาวสมพิศ วงศปญญา

30 นายชุมพล พงศภูสุวิมล

31 นางจารุณี อินเฉิดฉาย

32 นายกิตติเทพ แสนวิเศษ

33 นางสาวสาวิตรี ไชยพร

34 นางสาวจุฑามาศ ทองชมพูนุช

35 นายชัยวัฒน เทพทวี

36 นางสาวสุภารัตน ปานผดุง

37 นางสาวกมลา มัทธกุลพร

38 นางสาวกัลยาณี มิ่งประยูร

39 พันเอก วิทัย ลายถมยา

40 นางวัลภา ศรีสมศักดิ์

41 นายธนัช วัชรมัย

42 นางสาวจันจิรา คนล่ํา

43 นางสาวพรนภา ปะวะโก

44 นายสุทธิศกัดิ์ โทวนิช

45 นางสุพรรณษา ชูศักดิ์

46 นางสาวกฤตยา ปทมาลัย

47 นายณรงค อินทรพลอย

48 นางสาวอนัญญา  เลิศนอก

49 นางสาวเพ็ญนภา มาไพศาลสิน

50 วาที่รอยตรีจักริน อึ้งตระกูล

51 นายมนตชัย ชินประดิษฐสุข

52 นางสาวจํารัส พูลเก้ือ

53 นางกาญจนา แดงรุงโรจน

54 นางสาวอิศร า  คง คะ รัศม ี

หนาที่ 2 จาก 6



ลําดับ ชื่อ – นามสกุล  

55 นางสาวดรุณี เจนใจ

56 นายปญจพร ทิพยพิริยพงศ

57 นางสาวณิภัทรา ปยะบัณฑิตกุล

58 นางสาวศรัณยา วิบูลวัชร

59 นางสาวคณิศรา ธัญสุนทรสกุล

60 เรือโทสิรวิชญ สุขเจริญ

61 นางพัชรีย จิตตพิทักษชัย

62 นางสาวรัชนีกร กุญแจทอง

63 นางสุวัฒนา ออนประสงค

64 นางณิชาภา ทินภัทรนวลใหม

65 นางสาวนิภาพร ฮามพิทักษ

66 นางสาวพิสมัย สุระกาญจน

67 นางสุพัตรา สิมมาทัน

68 นางสาวธิดารัตน เหมรังคะ

69 นางสาวกัลยาณี ชาญณรงค

70 นางสาวพิชามญชุ โมเหลน

71 นายศรุต ศรีสวางรัตน

72 นางสาวสุรีรัตน กุมารี

73 นางสาวอังคณางค หัวเมืองวิเชียร

74 นางสาวยุวดี อัณฑสูตร

75 นางฐาณิญา โอฆะพนม

76 นายโกสินทร เผามงคล

77 นายสรัล ศิรินุวัฒน

78 นางสาวณิศิรา โพธิจันทร 

79 นางสาวกนกกาญจน เงินยวง

80 นางสาวนนทวลี คูเกษมกิจ

81 นางศรินทิพย รัตนโชตินันท

82 นางสาวชุตินันท อนเมฆ

หนาที่ 3 จาก 6



ลําดับ ชื่อ – นามสกุล  

83 นางสาวจุฑาภรณ สุภัทรพาหิรผล

84 นายศภุชัย ดํารุทัย

85 วาที่รอยตรี ประพันธ ปรางทับทิม

86 นางสาววรอร สงกะมิลินท

87 นางสาวเบ็ญจพรรณ บุญเล็ก

88 นายศภุมิตร จันทะคาม

89 นายวีรชัย แพงแกว

90 นางสาวจันทนี ดวงคําสวัสดิ์

91 นางสาวกนกวรรณ เทียนเย็น

92 นางสาวนภาพร  มณฑานพรัตน

93 นางสาวจิรนันท อินทรกําเนิด

94 นางสาวชนกกาญจน สุริวงค

95 นางสาวพัชรนันท บัวมะลิ

96 นางสาวสินีนาถ พุมหิรัญ

97 นายศภุจิต คงประชา

98 นายอภิสิทธิ์ พิชญานุรัตน

99 นายชวนาท อินทวงศ

100 นางสาวชยาภรณ ธนฤกษชัย

101 นางสาวสุภาภรณ พานิชวงษ

102 นางสาวศศิธร ตันติพงศ

103 นางพัชฎาภรณ  ขุนแกว

104 นางสาวสุนันทา กุลแกว

105 นางสาวกฤติยา พุตติ

106 นายอภิรัฐ ดีทองออน

107 นางสาวกฤติกา ทรียมาติพันธ

108 นางศตพร สุวรรณเนตร

109 นายวีรยุทธิ์ บุตรฤทธิ์ 

110 วาที่รอยตรีทรงกลด  พึ่งโพธิ์

หนาที่ 4 จาก 6



ลําดับ ชื่อ – นามสกุล  

111 นางสาวบุญทิตา เผือกสามัญ

112 นางสาวเกศกนก มงคลพันธ

113 นายชยพล พูลจันทร

114 นางอารีย สุรารักษ

115 นางสาวเสาวรส อนุพงษกุลกิจ

116 นางสาวภัคพร สิงหทอง

117 นางสาววริษฐา ดินอุดม

118 นาวาอากาศเอกหญิงญาธินี ทองใบใหญ

119 นางสาวนาถินี สองเมือง

120 นางกนกนาค หงสกุล

121 ดร.อิสริยา วรพิพัฒน

122 นางสาวภัทรนภา สกุณวัฒน

123 นางสาวทิพยสุมน พันธงาม

124 นางกนกอร ไทยรัก

125 นายวิชัยพิชญ อารยาทรัพย  

126 นางสาวกัญจนชญา ทองมา

127 นายอนุรักษ มั่นจันทร

128 นางสาวอังศฎา อุดคํา

129 นายชัยชนะ วีระสุชาติ

130 นางสาวธารีพร ตติยบุญสูง

131 นายเจษฎา แสงชูโต

132 ผศ.สุชาดา การะกรณ

133 นางกศิรินทร พลนาค

134 นางสาวนวรัตน วงษอรุณ

135 นางปวีณา พุมสงวน

136 นางสาวณัฏฐณัชชา รัชฉวีวรรณ

137 นางสาวภัทรพร กิจชัยนุกูล

138 นางสาวณัฐชยา โพธิ์ทอง

หนาที่ 5 จาก 6



ลําดับ ชื่อ – นามสกุล  

139 นางสาวปรียานุช มวงเรือง

140 นายสุพงษ ขันติวณิชย

141 นายวายุ จินดาพล

142 นายสานตวัน คํารักษ

143 นายศภุโชค สมบูรณกุล

144 นางสาวพนารัตน พนัสจุฑาบูลย

145 นางสาวมีนา พฤฒิชัยวิบูลย

146 นางสาวศศิธร ดลปดชา

147 นางสาวชยานันท อามาตยทัศน

148 นางสาวณัฐนรี โถสกุล

149 นางสาวกัญญาณัฐ หลักคํา

150 นางสาวคณิศร ดลประสิทธิ์

151 นางสาวชญานันท สืบผาสุข

152 นางสาวเตือนใจ บุญทิม

153 นางสาวกิรติการต ขยายแกว

154 นางเบญจวรรณ สิงหจันทร

155 นางสาวพัชรารัตน เกงกวาสิงห

156 นางสาวเกศรี ลีลาศรีบรรจง 

157 นางสาวศิวนันท หมุนสิงห 

158 นางอรเกษมศลิป จิรวัสวงศ

159 นางสาววรรณิษา เนตรวรนันท

160 นายอิฏฐพัชร บูรณะเรศน

161 นายสุระเดน คุนุ

162 นายกฤษดา สุนทร

163 วาที่พันตรีเศรษฐพงษ สาลีโส

164 นายชนะ สีพะนามนอย

165 นายอนุวัตร ศรีไชโย

166 นางสาวภัทราวรรณ ธีฆัมพร

หนาที่ 6 จาก 6



เวลา

วันท่ี
09.00 - 10.30 น. 10.45 - 12.00 น. 13.00 - 14.30 น. 14.45 - 16.00 น. 

  จ. 6

 ก.ย. 64

แนวโน้มและการเปล่ียนแปลงส าคัญ

ท่ีกระทบต่อระบบราชการไทย 

โดย 

ดร. อติชาต พฤฒิกัลป์ และนายกล้า จิระสานต์

เคร่ืองมือการปรับเปล่ียนระบบการท างานส าหรับยุค

ดิจิทัลตามหลัก PMQA 

โดย 

ดร. อติชาต พฤฒิกัลป์ และนายกล้า จิระสานต์

ระบบราชการ 4.0 

สู่ความเป็นเลิศได้อย่างไร 

โดย รองเลขาธิการ ก.พ.ร. (นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข)

PMQA-แนวคิด และการน าไปปฏิบัติ

ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

โดย นายกิตติณัฐ พนมฤทธ์ิ

อ. 7

 ก.ย. 64

การวิเคราะห์ระบบนิเวศทางธุรกิจ 

(Business Ecosystem) และก าหนด ทิศทางขององค์การ

 (หมวดลักษณะส าคัญขององค์การ และหมวดท่ี 1 การน า องค์การ 

- การวิเคราะห์ระบบนิเวศน์ทางธุรกิจ Business Ecosystem 

- การวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงด้วย Scenario Analysis 

- ก าหนดนโยบายด้วย Portfolio Analysis

- การก าหนดกลยุทธ์การส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ

โดย  นายกิตติณัฐ พนมฤทธ์ิ / นายกล้า จิระสานต์ / 

นายวิฑูรย์ พงศ์ศิลาทอง / นายเอกฤทธ์ิ สัตสุต

ฝึกปฏิบัติ 1 : 

วิเคราะห์ Business Ecosystem 

โดย

  นายกิตติณัฐ พนมฤทธ์ิ / นายกล้า จิระสานต์ / 

นายวิฑูรย์ พงศ์ศิลาทอง / นายเอกฤทธ์ิ สัตสุต

การก าหนดกลยุทธ์ท่ีสัมพันธ์กับผู้รับบริการ

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Product Market fit) 

(หมวด 2 ยุทธศาสตร์ และหมวด 3 ผู้รับบริการ

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)     

-  การวิเคราะห์ Segmentation และก าหนดกลุ่มเป้าหมาย 

(Targeting)  และก าหนดแนวทางให้บริการ (Positioning) 

ด้วย STP Analysis

- การก าหนดกลยุทธ์ด้วย OGSM

- การเช่ือมโยงยุทธศาสตร์สู่ระบบงานด้วยการวิเคราะห์ 

Objective Work System Analysis 

โดย น นายกิตติณัฐ พนมฤทธ์ิ / นายกล้า จิระสานต์ / 

นายวิฑูรย์ พงศ์ศิลาทอง / นายเอกฤทธ์ิ สัตสุต

ฝึกปฏิบัติ 2 : 

STP Analysis 

โดย 

 นายกิตติณัฐ พนมฤทธ์ิ / นายกล้า จิระสานต์ / 

นายวิฑูรย์ พงศ์ศิลาทอง / นายเอกฤทธ์ิ สัตสุต

 พ. 8

 ก.ย. 64

การออกแบบระบบงานและสมรรถนะ

หลักท่ีจ าเป็นในอนาคต (หมวด 5 บุคลากร 

และหมวด 6 ระบบปฏิบัติการ) 

- การออกแบบกระบวนการ Process Design 

- การวิเคราะห์ความสูญเปล่าด้วย Process Mapping     

- การวิเคราะห์ภาระงานด้วยการวิเคราะห์ Takt Time

- การประเมินความผูกพันของบุคลากรด้วย eNPS

 โดย นายกิตติณัฐ พนมฤทธ์ิ / ดร. อติชาต พฤฒิกัลป์ 

นายวิฑูรย์ พงศ์ศิลาทอง / นายเอกฤทธ์ิ สัตสุต

ฝึกปฏิบัติ 3 : 

Process Mapping 

โดย

นายกิตติณัฐ พนมฤทธ์ิ / ดร. อติชาต พฤฒิกัลป์ 

นายวิฑูรย์ พงศ์ศิลาทอง / นายเอกฤทธ์ิ สัตสุต

ระบบการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 

(หมวด 4) และ ผลลัพธ์ (หมวด 7) 

- การก าหนดโครงสร้างตัววัดด้วย KPI Tree 

- การสร้าง Strategic alignment ด้วย BSC, OKRs 

- การสร้าง Learning Organization Culture 

ด้วย SECI Model, CFR Model 

 โดย นนายกิตติณัฐ พนมฤทธ์ิ / ดร. อติชาต พฤฒิกัลป์ 

นายวิฑูรย์ พงศ์ศิลาทอง / นายเอกฤทธ์ิ สัตสุต

ฝึกปฏิบัติ 4: 

การก าหนดโครงสร้างตัววัดโดย KPI Tree

โดย 

นายกิตติณัฐ พนมฤทธ์ิ / ดร. อติชาต พฤฒิกัลป์ 

นายวิฑูรย์ พงศ์ศิลาทอง / นายเอกฤทธ์ิ สัตสุต

หมายเหตุ

3)  ก าหนดการดังกล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม

ก าหนดการศึกษาอบรม

หลักสูตร “New Toolkit พิชิตองค์การสมรรถนะสูง (PMQA 4.0)”

วันท่ี 6 – 8 กันยายน 2564

พัก

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งวั

น

พัก

1)  ทางหลักสูตรฯ จะส่ง Meeting ID และ Passcode และเอกสารประกอบการฝึกอบรมให้ท่านทางอีเมล

2)  ทางหลักสูตรฯ ขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะผู้เข้ารับการศึกษาอบรมตามรายช่ือท่ีระบุในประกาศฯ เท่าน้ัน
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