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ประกาศสถาบันสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ด ีสำนักงาน ก.พ.ร. 
เรื่อง ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการศึกษาอบรม 

หลักสูตร “การวิเคราะหขอมูลสำหรับผูบริหาร (Data Analytics for Management)” 
 
 

ตามที่สถาบันสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. ไดเปดรับสมัครเขารับ
การศึกษาอบรมหลักสูตร “การวิเคราะหขอมูลสำหรับผูบริหาร (Data Analytics for Management)” ตั้งแตวันที่ 
10 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที ่ 3 กุมภาพันธ 2566 โดยจะจัดการศึกษาอบรมวันที ่ 16 กุมภาพันธ 2566  
แบบออนไลน ผานระบบอิเล็กทรอนิกส นั้น  

สถาบันสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. จึงขอประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับ
การศ ึกษาอบรมหล ักส ูตร “การว ิ เคราะห ข อม ูลสำหร ับผ ู บร ิหาร (Data Analytics for Management)” 
ใหทราบโดยทั่วกัน ตามบัญชีรายชื่อแนบทาย หากประสงคจะติดตอสอบถามเพิ่มเติม โปรดติดตอสถาบันสงเสริม
การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. เลขที่ 120 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9 ถนนแจงวัฒนะ  
แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 หมายเลขโทรศัพท 08 8689 1481 อีเมล publiccourse@igpthai.org 
ทั้งนี้ สถาบันฯ ไดแนบกำหนดการอบรมมาดวยแลว 

 
 ประกาศ  ณ  วันที ่ 3  เดือน กุมภาพันธ  2566 

 
 
 

 (หมอมหลวงพัชรภากร เทวกุล) 
 ผูอำนวยการสถาบันสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
 สำนักงาน ก.พ.ร. 
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บัญชรีายชื่อผูมีสิทธิเขารับการศึกษาอบรม 
หลักสูตร “การวิเคราะหขอมูลสำหรับผูบริหาร (Data Analytics for Management)” 

ลำดับ ชื่อ - สกุล 

1 นางกนกทอง จาตุรงคโชค 

2 นายกองเกียรต ิ บุญญาอารักษ 

3 นางสาวสุชาดา อโณทยานนท 

4 นางสาวหัสญา ตันติพงศ 

5 นายอัครวัฒน  เพียวพงภควัต 

6 นายเบญจพล สุวรรณะ 

7 นางสมพร  กิจสุวรรณรัตน 

8 นางนงคราญ  คชรักษา 

9 นายนพรัตน  วัชรขจรกุล 

10 นายชาญยุทธ  คำวรรณ 

11 นางสาวละออง นิชรานนท 

12 นางพรทิพย แสงสงา 

13 นางสาวปทมา อยูสิน 

14 นางสาวมัลลิกา คุณนิธิโภคา 

15 นางสาวธัญญารัตน สิทธิวงศ 

16 ร.ท.ดร.พันธรบ ราชพงศา  

17 นายกิตติศักดิ ์พนมพงศ 

18 นายเชิดศักดิ ์เพิ่มปญญา 

19 รศ.ดร.ปาริฉัตร ประจะเนย 

20 นายวิลาศ  นรินทร 

21 นายเดชาธร เกิดภาพิพัฒน 

22 นายกิตติกุล ปตะวชิรกุล 
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ลำดับ ชื่อ - สกุล 

23 นางพัฒนศิร ิศัลยสิริ อิ้วตกสาน 

24 นายรุจจพัน  เกตุกล่ำ 

25 นายอนันต  ดนตรี 

26 นายกฤษฎา  ศิรชิัยสิทธิ์ 

27 นางสาวลัดดา ต.วัฒนผล 

28 นายกิตติคุณ กุลธวัชวชิัย 

29 นางกรรณิการ ศุภกิจอนันตคุณ 

30 นางปยพันธ วะนะสุข 

31 นางวารุณ ีฤทธิ์งาม 

32 นางสาวมาลินี มีลาภสม 

33 นายณรงชนนฐ ดีปู 

34 นางวิริยา ศรีมันตะ 

35 นางสาวศิขริน อินทโชติ 

36 นายอานนท สิงหล้ำเลิศ 

37 นางจามร ีเชื้อเพชระโสภณ 

38 นางสาวอุบลวรรณ วัฒนาดิลกกุล 

39 นางสาวพรพิมล ไตรยปญจวิทย 

40 นางสาวริญญาภัทร ศิลาไศลโศภิษฐ 

41 นางจอมขวัญ สักกามาตย 

42 ดร.ศิริวฒัน เปลี่ยนบางยาง 

43 นายฐสิฐญ ศรีปรางค 

44 นายศิวรัตน พายุหะ 

45 นายอำนาจ สุกาญจนกุล 

46 นายแพทยศรุตพันธุ จักรพันธุ ณ อยุธยา 
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ลำดับ ชื่อ - สกุล 

47 นาวาโทหญิงสุภาพร  ศรีวัชรกุล 

48 นาวาโทหญิงนันทวัน ไมแกน 

49 นาวาเอกหญิงกิติมา อรุณรัตตโนภาส 

50 นายสุทธิรักษ บังแกว 

51 นางนิยตา อนันตทรัพย   

52 นายวรกร คุรุวงศวัฒนา 

53 นางรุงนที ไชยสงาศิลป 

54 นางสาวสุขุมา สาระหงษ 

55 นางสาวอัจฉรา บุณยานุเคราะห 

56 นางสาวพรอุษา อุดมศิลป 

57 นายพิษณ ุโพธิ์นอย 

58 นางสาววิสุดา จารุวรรณ 

59 ดร.อธิวัฒน บุตรดาบุตร 

60 นายสนั่น เก้ือกูลศาสนกิจ 

61 ดร.สุรางคศร ี วาเพชร 

62 นายชัชพล กุลโพธิสุวรรณ 

63 นางสาวพัชรี  เข่ือนแปด 

64 นางกฤติยา บุตรทองคำวงษ 

65 นางชุลีรัตน สาระรัตน 

66 นายรวินท อิงศิโรรัตน 

67 นางณัฐสุรีย อนุศาสนัน 

68 นางสาวนันทนภัส  ทวีโภคา 

69 นางปรียฉัตร บำรุง 

70 นางสาวปารณยี บัวระพา 
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ลำดับ ชื่อ - สกุล 

71 นางวิชน ี ธงทอง 

72 นายประวิทย  เติมวิริยะกุล 

73 นางพัชรนันญ  ศรีแกนจันทร 

74 นายคุณาวุฒิ  บุญญานพคุณ 

75 นายชัยธร  ลิมาภรณวณิชย 

76 นางสาวพัฒนา บุญอ่ำ 

77 นางสาววรวรรณ สำเริศรัมย 

78 นางธนิยา จิรสถิตพรพงศ 

79 นายทนง  ลีลาวัฒนสุข 

80 นายมังกร อภิรักษกานต 

81 นางสาวดรุณี สุขวัฒนาชัยกูล 

82 รศ.พญ.ชนิกา ศรีธรา 

83 รศ.พญ.อาภากร โฆษิตวัฒนฤกษ 

84 นายอดุลย โตะมี 

85 นางสาวสุรภ ีอ่ำโต 

86 นางปฐมาพร จิรันธร 

87 ผศ.พญ.เสาวนีย ศรีรันตพงษ 

88 รศ.นพ.สิทธิ์ พงษกิจการุณ 

89 นายนิติชัย ดวงแกว 

90 นายวุฒิศักดิ์ ล.ไพบูลย 

91 นางสาวสุกัญญา เทินสระเกษ 

92 นางสาวเรณกุา ทักษะกรวงศ 

93 นางสาวพรศรี วีระพิพรรธ 

94 นายเกรียงศักดิ์ พฤกษพิชัยเลิศ 
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ลำดับ ชื่อ - สกุล 

95 นายคมกฤช สัจวรรณ 

96 นายอัคราช เรืองเนตร 

97 นางสาวอัมพิกา คัมภีรปรีดา 

98 นายเขษม นิลประกอบกุล 

99 นางสาวอธิตานันท อัศวพงษโสภณ 

100 นางสาวรุงนภา ผาสุก 

101 นายเจนวิทย ยกบัตร 

102 นางสาวโพธิไท ควรนิยม 

103 นายพลวัต สมบัติพานิช 

104 นายปภังกร สารสิทธิ ์

105 นายดิเรก อกิญจนานนท 

106 นายสุรัตน  ผิวสวาง 

107 นางสาวศุภลักษณ สรอยมาดี 

108 ผศ.ดร.ศรัญญา กาญจนวัฒนา 

 



กำหนดการศึกษาอบรม 
หลักสูตร “การวิเคราะหขอมูลสำหรับผูบริหาร (Data Analytics for Management)” 

วันที่ 16 กุมภาพันธ 2566 เปนการศึกษาอบรมผานระบบออนไลน (Online) 

เวลา เนื้อหา 

09.00 – 09.30 น. ความหมายและความสำคัญของการวิเคราะหขอมูลสำหรับผูนำยุคใหม 

09.30 – 10.30 น ผลกระทบของการนำใชขอมูลใหเกิดประโยชนตออุตสาหกรรมตาง ๆ ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ รวมถึง

ภาคเอกชน  

ตัวอยาง และกรณีศึกษาของการวิเคราะห และนำใชขอมูลสำหรับการวางยุทธศาสตรและกำหนด

กลยุทธในการบริหารองคกรยุคใหม สำหรับอุตสาหกรรมแหงอนาคต เชน  

- การวเิคราะหขอมูลของอุตสาหกรรมดานสุขภาพ 

- การวเิคราะหขอมูลของอุตสาหกรรมดานการศึกษา 

- การวเิคราะหขอมูลของอุตสาหกรรมดานการเงินและการประกันภัย 

- การวเิคราะหขอมูลของอุตสาหกรรมดานคาปลีกและคาสง 

- การวเิคราะหขอมูลของอุตสาหกรรมดานการผลิต 

- การวเิคราะหขอมูลประชาชนสูการพัฒนาประโยชนมวลรวมโดยภาครัฐ 
การเปรียบเทียบวิธีการวิเคราะหขอมูลที่ดี (Good Analytics) กับการวิเคราะหขอมูลที่ผิดพลาด 

(Bad Analytics) เพ่ือใหผูบริหารเห็นตัวอยางที่จะนำไปใชตอไปไดจริง  

10.45 – 12.00 น. หลักการและขั ้นตอนที ่ถ ูกตองของการวิเคราะหขอมูลตั ้งแตการกำหนดเปาหมาย กำหนด

วัตถุประสงคและขอบเขตของธุรกิจ การกำหนดนิยามขอมูลการจัดเก็บขอมูลไปสูการใชขอมูลให

เก ิดประโยชน ที ่จะนำการวิเคราะหเชื ่อมโยงไปสู การกำหนดกลไกดานการปฏิบัติ (Linking 

Analytics with Actions) และขับเคลื่อนไดจริงอยางเปนรูปธรรม 

กิจกรรมกลุม การกำหนดเปาหมาย กำหนดวัตถุประสงคและขอบเขตของธุรกิจ การกำหนดนิยาม

ขอมูลการจัดเก็บขอมูลไปสูการใชขอมูลใหเกิดประโยชน 

13.00 – 14.30 น. เครื่องมือที่ใชในการวิเคราะหขอมูลและการหาความสัมพันธของขอมูลไปสูการแสดงผลขอมูลใหแก

ผูบริหารเพื่อชวยการตัดสินใจที่ครอบคลุมมากขึ้น เชน Power BI, R Statistics, Tensor Flow, 

Anaconda Platform 

14.45 – 15.50 น. หลักการวิเคราะหขอมูล การจัดกลุม หาความสัมพันธของขอมูลตอการใชประโยชนจากขอมูลให

มากที ่ส ุดแกองคกร ทั ้งจากการจัดเตรียมขอมูลรายงานพื ้นฐาน การใชเครื ่องมือ Machine 

Learning, Artificial Intelligence และการตีความผลลัพธเพื ่อดึงประโยชนสูงสุดจากขอมูล 

ทีเ่กิดขึ้นสูการพัฒนาองคกร 

- Descriptive Analytics 
- Predictive Analytics 
- Casual Analytics  
- Prescriptive Analytics 
- Cognitive Analytics 

เรียนรูหลักกฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการใชขอมูลรวมถึงแนวทางปองกันความเสี่ยงจากการใช

ขอมูลในยุคดิจิทัล และการวัดระดับวุฒิภาวะของการใชขอมูลในองคกร กิจกรรมแนวทางปองกัน

ความเสี่ยงจากการใชขอมูลในยุคดิจิทัล และการวัดระดับวุฒิภาวะของการใชขอมูลในองคกร 

กิจกรรมกลุม การวิเคราะหขอมูล การหาความสัมพันธของขอมูล ใหเกิดประโยชนสูงสุดกับองคกร 

15.50 – 16.00 น. สรุป 

หมายเหตุ :  

 1) ลงทะเบียนเวลา 08.00 – 09.00 น.  

 2) พักรับประทานอาหารวางเวลา 10.30 -10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น.  

 3) พักรับประทานอาหารกลางวันเวลา 12.00 – 13.00 น. 

 4) กำหนดการดังกลาวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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