


ที่ ส่วนราชการ
๑ กรมการขนส่งทางบก

๒ กรมการปกครอง

๓ กรมการพัฒนาชุมชน

๔ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

๕ กรมควบคุมมลพิษ

๖ กรมควบคุมโรค

๗ กรมคุมประพฤติ

๘ กรมชลประทาน

๙ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

๑๐ กรมทรัพย์สินทางปัญญา

๑๑ กรมทรัพยากรธรณี

๑๒ กรมทรัพยากรน้้า

๑๓ กรมทางหลวง

๑๔ กรมธนารักษ์

๑๕ กรมธุรกิจพลังงาน

๑๖ กรมบัญชีกลาง

๑๗ กรมประชาสัมพันธ์

๑๘ กรมปศุสัตว์

๑๙ กรมป่าไม้

๒๐ กรมพัฒนาฝือมือแรงงาน

๒๑ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

๒๒ กรมทรัพยากรน้้าบาดาล

๒๓ กรมโยธาธิการและผังเมือง

๒๔ กรมราชทัณฑ์

๒๕ กรมโรงงานอุตสาหกรรม

๒๖ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

๒๗ กรมศิลปากร

๒๘ กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม

๒๙ กรมส่งเสริมสหกรณ์



ที่ ส่วนราชการ
๓๐ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

๓๑ กรมสรรพสามิต

๓๒ กรมสรรพากร

๓๓ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

๓๔ กรมสุขภาพจิต

๓๕ กรมอนามัย

๓๖ กรมอุตุนิยมวิทยา

๓๗ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุพ์ืช

๓๘ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

๓๙ ส้านักงาน ก.พ. 

๔๐ ส้านักงาน ก.พ.ร. 

๔๑ ส้านักงาน กปร.

๔๒ ส้านักงาน ปปง.

๔๓ ส้านักงานการปฏิรูปทีดิ่นเพือ่เกษตรกรรม

๔๔ ส้านักงานการวิจัยแห่งชาติ

๔๕ ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

๔๖ ส้านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๔๗ ส้านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

๔๘ ส้านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

๔๙ ส้านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

๕๐ ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

๕๑ ส้านักงานปรมาณูเพือ่สันติ

๕๒ ส้านักงานประกันสังคม

๕๓ ส้านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

๕๔ ส้านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

๕๕ ส้านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

๕๖ ส้านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

๕๗ ส้านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

๕๘ ส้านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน



ที่ ส่วนราชการ
๕๙ ส้านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

๖๐ ส้านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

๖๑ ส้านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

๖๒ ส้านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๖๓ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๖๔ ส้านักงานปลัดส้านักนายกรัฐมนตรี

๖๕ ส้านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

๖๖ ส้านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

๖๗ ส้านักงานราชบัณฑิตยสภา

๖๘ ส้านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

๖๙ ส้านักงานเศรษฐกิจการคลัง

๗๐ ส้านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

๗๑ ส้านักงานสถิติแห่งชาติ

๗๒ ส้านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๗๓ ส้านักงานนโยบายและแผนพลังงาน

๗๔ ส้านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี



ที่ ค ำน ำหน้ำ ชือ่ นำมสกุล ต ำแหน่ง ระดับ ส่วนรำชกำร
๑ นาย กติติภัฎ อมะลัษเฐียร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก. ส านักงานนโยบายและแผน

การขนส่งและจราจร

๒ นางสาว กลุวลัย รังสิยาภรณ์รัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก. ส านักงาน กปร.

๓ นางสาว จฑุารัตน์ โชติเวทยศิ์ลป์ สถาปนิก ชก. กรมโยธาธิการและผังเมือง
๔ นาย ฉตัริน สุวรรณหงส์ นักทรัพยากรบุคคล ชก. กรมการพัฒนาชุมชน
๕ นาย ชานนท์ ช านาญกจิ นักวิชาการคลัง ปก. กรมบัญชีกลาง
๖ นาย ณัฐรุจ อนันตบวรวุฒิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก. กรมธุรกจิพลังงาน

๗ นางสาว ณัฐินี พรหมประสิทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก. ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

๘ นาย ธนกาญจน์ ว่องลีลาเศรษฐ์ นักวิชาการแรงงาน ปก. ส านักงานประกนัสังคม
๙ นาย ธนพล ชัยรัชนีกร วิศวกร ปก. กรมส่งเสริมอตุสาหกรรม

๑๐ นาย ธฤต รัตนสัค นักทรัพยากรบุคคล ชก. ส านักงานสถติิแห่งชาติ

๑๑ นาย ธวัชชัย นาคราชนิยม เภสัชกร ปก. ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

๑๒ นาย ธานี ณ กาฬสินธุ์ นิติกร ปก. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

๑๓ นาย ธีรพงศ์ สง่างาม เภสัชกร ชก. กรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก

๑๔ นาย นรา สวนแกว้ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก. ส านักงานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม

๑๕ นางสาว ปุญชรัสมิ์ ศุภก าเนิด นักวิชาการอตุสาหกรรม ปก. กรมส่งเสริมอตุสาหกรรม

๑๖ นางสาว ปุณฑรี ชวนชื่น นักวิชาการส่ิงแวดล้อม ชก. ส านกังานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

๑๗ นาย ปุณยวีร์ ตันประเสริฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก. ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

๑๘ นางสาว พรนิชา หว่างอากาศ นักวิเทศสัมพันธ์ ชก. ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
๑๙ นาย พัชรินทร์ พิมพ์สิงห์ วิศวกรชลประทาน ชก. กรมชลประทาน

๒๐ นาย ยอดบุตร กอ้นแกว้ นักสืบสวนสอบสวน ปก. ส านักงาน ปปง.

๒๑ นาย รัฐสภา มีประไพ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชก. ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

๒๒ นาย วิทวัช กยุแกว้ นักทรัพยากรบุคคล ปก. ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๒๓ นาย ศรัณยล์าภ โสภณิก นักสืบสวนสอบสวน ปก. ส านักงาน ปปง.

๒๔ นางสาว ศศิภา วงศ์ศิริเมธีกลุ นักวิชาการคลัง ปก. กรมบัญชีกลาง
๒๕ นางสาว ศันศนีย์ ล่องดุริยางค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก. ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

๒๖ นาย สุทธวีร์ ต้ังทรงสวัสด์ิ นักประเมินราคาทรัพยสิ์น ปก. กรมธนารักษ์

๒๗ นาย สุทธิภูมิ สุคนธวารี วิศวกร ชก. กรมโรงงานอตุสาหกรรม

๒๘ นางสาว อมรภัทร ทัศนประสิทธิผล นักวิชาการส่ิงแวดล้อม ชก. กรมควบคุมมลพิษ

ประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธเิข้ารับการอบรมหลักสูตร Data Analytics and Visualtization 

 กลุม่ที่ ๑ ระหวา่งวนัที่ ๗ - ๙ มกราคม ๒๕๖๓       ณ ห้องประชุม ๓๔๑๔ อาคาร ๓ ส านักงาน ก.พ. นนทบุรี
จ านวน ๓๔ ราย (เรียงตามล าดับการลงทะเบียน)



ที่ ค ำน ำหน้ำ ชือ่ นำมสกุล ต ำแหน่ง ระดับ ส่วนรำชกำร

ประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธเิข้ารับการอบรมหลักสูตร Data Analytics and Visualtization 

 กลุม่ที่ ๑ ระหวา่งวนัที่ ๗ - ๙ มกราคม ๒๕๖๓       ณ ห้องประชุม ๓๔๑๔ อาคาร ๓ ส านักงาน ก.พ. นนทบุรี
จ านวน ๓๔ ราย (เรียงตามล าดับการลงทะเบียน)

๒๙ นางสาว อรพรรณ ใจอตุม์ เภสัชกร ปก. ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

๓๐ นางสาว อริสรา เริงส าราญ นักวิชาการศึกษา ปก. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๓๑ นางสาว อญัชลี มะลิวัลย์ นักวิชาการส่ิงแวดล้อม ชก. กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม

๓๒ นาย อทิธิศักด์ิ ยิ้มแยม้ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก. ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

๓๓ นาย มหศักด์ิสกล สมโสภาพ นักวิชาการป่าไม้ ปก. กรมอทุยานแห่งชาติสัตว์ป่า
และพันธุ์พืช

๓๔ นางสาว ศรีนาถ โพธิ์พุทธชัย นักวิชาการแรงงาน ปก. ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน



ที่ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล ต ำแหน่ง ระดบั ส่วนรำชกำร
๑ นาง เกียรติศิริ คันธวิวรณ์ นักนิติวิทยาศาสตร์ ชก. สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
๒ นางสาว เจนจิรา กุลพานิช วิศวกร ปก. กรมพฒันาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

๓ นางสาว โชติรส โพธิท์อง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก. กรมทรัพยากรน ้า

๔ นางสาว กฤตลักษณ์ วิจิตรกูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก. ส้านักงานปลัดส้านักนายกรัฐมนตรี

๕ ว่าทีร้่อยเอกกวิน เกิดไพโรจน์ นักธรณีวิทยา ชก. กรมทรัพยากรธรณี

๖ นางสาว กาญจนา พรมเทพ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชก. กรมสรรพสามิต

๗ นางสาว กานต์ ข้าสังข์ นักวิชาการสรรพสามิต ชก. กรมสรรพสามิต

๘ นางสาว ฉัตรทิพย์ เรืองจันทร์ นักทรัพยากรบุคคล ชก. ส้านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

๙ นางสาว ฐิตาพรรณ ฉันทโชติ วิศวกรโยธา ปก. กรมโยธาธิการและผังเมือง

๑๐ นาย ณัฏฐพงษ์ ประพัฒน์รังษี นักทรัพยากรบุคคล ปก. ส้านักงาน ก.พ. 

๑๑ นางสาว ณัฐญา ศรีพานิช พนักงานคุมประพฤติ ชก. กรมคุมประพฤติ

๑๒ นางสาว ณัฐธิดา ศรีนาค นักนิติวิทยาศาสตร์ ชก. สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

๑๓ นางสาว ดนาพร สารพฤกษ์ นักวิทยาศาสตร์ ปก. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
๑๔ นางสาว ทับทิม ลิ มสุนทร นักวิชาการส่ิงแวดล้อม ปก. ส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ

และส่ิงแวดล้อม

๑๕ นางสาว ทิพวรรณ ขันทอง วิศวกรโยธา ชก. กรมทรัพยากรน ้า
๑๖ นางสาว ธรรมิกา ธรรมวาทิน นักวิชาการสรรพสามิต ชก. ส้านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

๑๗ นางสาว ธารินี คล ้าจุ้ย นักวิชาการมาตรฐาน ชก. ส้านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

๑๘ นางสาว นันทนัจช์ ลิ มกมลทิพย์ นักวิเคราะห์ผังเมือง ปก. กรมโยธาธิการและผังเมือง

๑๙ นางสาว นันทนุช สุวรรนาวุธ นักวิชาการศึกษา ปก. ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน

๒๐ นางสาว นันทัชพร ลินทรัตนศิริกุล นักวิทยาศาสตร์ ชก. กรมปศุสัตว์

๒๑ นางสาว นุชจรี เจริญบุญวานนท์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชก. กรมทรัพยากรธรณี

๒๒ นางสาว ปุณณิญาณ์ งามปล่ัง นักวิชาการสรรพสามิต ชก. กรมสรรพสามิต

๒๓ นางสาว ผกาวรรณ สุทธิวงศ์ นักกิจกรรมบ้าบัด ชก. กรมสุขภาพจิต

๒๔ นาย พงศธร ธรรมสถิร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก. กรมการปกครอง
๒๕ นางสาว พิมพ์ศิริ ยานะโค นักจัดการงานทัว่ไป ปก. กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุพ์ืช

ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธิเขา้รับการอบรมหลักสูตร Data Analytics and Visualtization 

 กลุ่มที ่๒ ระหว่างวันที ่๒๑ - ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓     ณ ห้องประชมุ ๓๔๑๔ อาคาร ๓ ส านักงาน ก.พ. นนทบุรี
จ านวน ๓๘ ราย (เรียงตามล าดบัการลงทะเบียน)



ที่ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล ต ำแหน่ง ระดบั ส่วนรำชกำร

ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธิเขา้รับการอบรมหลักสูตร Data Analytics and Visualtization 

 กลุ่มที ่๒ ระหว่างวันที ่๒๑ - ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓     ณ ห้องประชมุ ๓๔๑๔ อาคาร ๓ ส านักงาน ก.พ. นนทบุรี
จ านวน ๓๘ ราย (เรียงตามล าดบัการลงทะเบียน)

๒๖ นาย ภูมิพิพัทธ์ ศิริวัฒน์ วิศวกร ปก. กรมโรงงานอุตสาหกรรม

๒๗ นาง มาลัยพร ตาเสน นักวิชาการป่าไม้ ชก. กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุพ์ืช

๒๘ นางสาว ริสา ศรีสังข์ เภสัชกร ปก. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
๒๙ นาย วิทยา อินทร์สุวรรณ นักวิชาการมาตรฐาน ปก. ส้านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

๓๐ นาย วุฒิเวชญ์ สุนทรประสาท นักวิชาการขนส่ง ปก. กรมการขนส่งทางบก

๓๑ นาย สายชล คล้อยเอี่ยม นักวิชาการสาธารณสุข ปก. กรมอนามัย

๓๒ นางสาว สุธิดา ผาพรม นักวิชาการศึกษา ชก. ส้านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

๓๓ นางสาว หนูเล็ก ส้าราญจิต นักอุตุนิยมวิทยา ปก. กรมอุตุนิยมวิทยา

๓๔ นาย วิทวัส ไกรวิทย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก. ส้านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

๓๕ นาย ณัฐพจน์ บุญคง นักวิชาการพัฒนาชุมชน ชก. กรมการพัฒนาชุมชน

๓๖ นางสาว อ้อมจิตร เสนา นักวิชาการป่าไม้ ปก. กรมป่าไม้
๓๗ นาย สุกรี คลองวิถี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก. ส้านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ

๓๘ นาย กมล หมื่นยุทธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก. ส้านักงานราชบัณฑิตยสภา



ที่ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล ต ำแหน่ง ระดบั ส่วนรำชกำร
๑ นางสาว เปรมฤทัย เครือเรือน นักทรัพยากรบุคคล ชก. ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๒ นาย เวชยันต์ ทองทิพย์ นักทรัพยากรบุคคล ชก. ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

๓ นาง กนกวรรณ เสฐจินตนิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก. ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน

๔ นางสาว กมลพร ภักดี นักวิชาการเผยแพร่ ชก. ส านักงานปรมาณูเพือ่สันติ

๕ นางสาว กมลวรรณ กวีรัตนธนะ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน ปก. กรมพัฒนาฝือมือแรงงาน

๖ นาง จิตราภรณ์ ชิโนดม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก. ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

๗ นางสาว จุฑารัตน์ วินิจสกุลไทย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก. กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

๘ นางสาว ณิชกานต์ นามทองใบ เภสัชกร ปก. ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

๙ นางสาว ดวิษา ไพบูลย์ศิริ นักวิชาการมาตรฐาน ชก.
ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหารแห่งชาติ

๑๐ นางสาว ธิมาพร สินธวาชีวะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก. ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

๑๑ ว่าทีร้่อยตรีธีรวัต นนทสวัสด์ิศรี เภสัชกร ปก. ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
๑๒ นางสาว กิติลักษณ์ ถนอมบุญชัย นักวิชการส่ิงแวดล้อม ชก. ส านักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

๑๓ นางสาว ปาริชาติ เปิน้วงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก. ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

๑๔ นางสาว ปิยนุช จับใจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก. ส านักงานปลัดกระทรวงการพฒันาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์

๑๕ นางสาว ปุณิกา พลอัมพร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก. ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

๑๖ นาย พงศ์กฤษณ์ เจติยวรรณ วิศวกร ปก. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

๑๗ นาง พรพรรณ อรชร นักจิตวิทยาคลีนิค ปก. กรมสุขภาพจิต
๑๘ นางสาว พรรณิสา นิรัตติวงศกรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก. ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ

๑๙ นางสาว ภณิดา ปรัชญกุล เศรษฐกร ปก. ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธิเขา้รับการอบรมหลักสูตร Data Analytics and Visualtization 

 กลุ่มที ่๓ ระหว่างวันที ่๒๘ - ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓     ณ ห้องประชมุ ๓๔๑๔ อาคาร ๓ ส านักงาน ก.พ. นนทบุรี
จ านวน ๓๘ ราย (เรียงตามล าดบัการลงทะเบียน)



ที่ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล ต ำแหน่ง ระดบั ส่วนรำชกำร

ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธิเขา้รับการอบรมหลักสูตร Data Analytics and Visualtization 

 กลุ่มที ่๓ ระหว่างวันที ่๒๘ - ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓     ณ ห้องประชมุ ๓๔๑๔ อาคาร ๓ ส านักงาน ก.พ. นนทบุรี
จ านวน ๓๘ ราย (เรียงตามล าดบัการลงทะเบียน)

๒๐ นางสาว ภาสินี อภิศักด์ิมนตรี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปก. ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัล
เพือ่เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๒๑ นาย มนตรี อินต๊ะเสน นักวิชาการป่าไม้ ชก. กรมป่าไม้

๒๒ นาย ยุรนันท์ พินิจมนตรี นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปก. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

๒๓ นาย รมยนนท์ หมู่พยัคฆ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชก. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
๒๔ นางสาว วรนิจ ไกรพินิจ นักวิชาการส่ิงแวดล้อม ชก. ส านักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

๒๕ นาย วรพล สิชฌนุกฤษฏ์ นักอุตุนิยมวิทยา ปก. กรมอุตุนิยมวิทยา

๒๖ นางสาว ศศิวิมล เทศมาสา นักวิเทศสัมพันธ์ ชก. ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ

๒๗ นางสาว ศิริลักษณ์ ด้วงทรง นักธรณีวิทยา ปก. กรมทรัพยากรน้ าบาดาล

๒๘ นางสาว ศุภลักษณ์ ศรีลาวงษ์ นักวิชาการส่ิงแวดล้อม ชก. กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม

๒๙ นางสาว ศุภานัน เจริญขนัดภัค นักวิชาการปฏิรูปทีดิ่น ชก. ส านักงานการปฏิรูปทีดิ่นเพือ่เกษตรกรรม

๓๐ นางสาว สิริอร อ่อนทรัพย์ นักวิเทศสัมพันธ์ ชก. กรมศิลปากร

๓๑ นาย สุประเสริฐ ขาวละออ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปก. ส านักงานประกันสังคม

๓๒ นาย หฤษฎ์ ประเสริฐสิน วิศวกรโยธา ปก. กรมทางหลวง

๓๓ นางสาว อภิชญา สังข์ทอง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชก. กรมปศุสัตว์

๓๔ นาย อภิชาติ วงษ์ค า นักวิชาการปฏิรูปทีดิ่น ชก. ส านักงานการปฏิรูปทีดิ่นเพือ่เกษตรกรรม

๓๕ นาย อภิญญา รุ่งพิทักษ์มานะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก. ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
๓๖ นางสาว อัจจิมา กวีญาณ นักวิเทศสัมพันธ์ ปก. ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

๓๗ นาย เกษมสิทธิ ์ ยิ้มประสิทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก. ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

๓๘ นาย ศรัณย์ จันทร์ศิริวิไลกุล นักวิชาการสรรพสามิต ปก. กรมสรรพสามิต



ที่ ค ำน ำหน้ำ ชือ่ นำมสกุล ต ำแหน่ง ระดับ ส่วนรำชกำร
๑ นาย กฤช เศรษฐรังสรรค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก. ส านักงานสถติิแห่งชาติ

๒ นาย กติติพงศ์ เพทาย วิศวกร ชก. ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

๓ นางสาว กริณา เทวอกัษร นักวิชาการสาธารณสุข ปก. ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๔ นางสาว จารุภัทร ขวัญเยื้อง นักทรัพยากรบุคคล ปก. กรมปศุสัตว์

๕ นางสาว จติรานุช เกยีรติอดิศร นักวิชาการพัฒนาชุมชน ชก. กรมการพัฒนาชุมชน

๖ นางสาว จฑุาทิพย์ คงเพ็ชร์ นักวิทยาศาสตร์ ปก. กรมธุรกจิพลังงาน

๗ นางสาว ชนันภรณ์ ปุง้เผ่าพันธ์ นักพัฒนาระบบราชการ ปก. ส านักงาน ก.พ.ร. 

๘ นางสาว ญานิกา รัตนสุวรรณ เภสัชกร ชก. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

๙ นางสาว ฐิติพร กนัวิหค นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก. กรมควบคุมโรค

๑๐ นาย ณรงค์รัฐ โรจน์วิสุทธินันท์ นักทัณฑวิทยา ชก. กรมราชทัณฑ์

๑๑ นางสาว ณัฐปคัลภ์ เที่ยงธรรม นักวิชาการพัฒนาชุมชน ชก. กรมการพัฒนาชุมชน
๑๒ นาย ณัฐพงศ์ บรรเทิง นักวิชาการป่าไม้ ชก. กรมอทุยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

๑๓ นาย ธนากร วงศ์ผดุงธรรม สถาปนิก ปก. ส านักงานปลัดกระทรวงยติุธรรม

๑๔ นาย ธิติพล ศรีไตรรัตน์ นักอตุุนิยมวิทยา ปก. กรมอตุุนิยมวิทยา

๑๕ นางสาว นภาพร ต้ังถิ่นไท นักวิชาการส่ิงแวดล้อม ชก. กรมควบคุมมลพิษ

๑๖ นาย นวศักด์ิ ศรีสุข นักอตุุนิยมวิทยา ปก. กรมอตุุนิยมวิทยา

๑๗ นาย พงศ์เทพ วิสมล นักทรัพยากรบุคคล ชก. กรมการปกครอง

๑๘ นาย พชร พชรวีภาส นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตร ปก. กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา

๑๙ นาย พลกฤต ประสิทธิ์ศิลป์สิริ นิติกร ชก. ส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกจิ

๒๐ นาย พัสกร ไชยสาร นายสัตวแพทย์ ชก. กรมปศุสัตว์

๒๑ นางสาว พิชญา ไผทสิทธิ์ นายสัตวแพทย์ ชก. กรมปศุสัตว์

๒๒ นางสาว พิสินี โชติชุติ นักวิเทศสัมพันธ์ ปก. ส านักงานปลัดกระทรวงยติุธรรม
๒๓ นาย ภัทร์ธนชาติ อาษากจิ นักวิชาการศึกษา ปก. ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

๒๔ นางสาว ภิญญาภัทร ธัญญ์สิน เภสัชกร ชก. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

๒๕ นาย มโน จนัทร์กระจา่ง นักวิชาการพลังงาน ปก. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

๒๖ นางสาว วรวิมล จนัทรทอง นิติกร ชก. ส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกจิ

๒๗ นาย วัชรินทร์ ทดลา เศรษฐกร ชก. ส านักงานเศรษฐกจิการคลัง

๒๘ นางสาว วิภาวี วงศ์ชนะ นักวิทยาศาสต์การแพทย์ ปก. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

๒๙ นาย ศฤงคาร วิเชียรรัตน์ นิติกร ปก. ส านักงานปลัดกระทรวงยติุธรรม

ประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธเิข้ารับการอบรมหลักสูตร Data Analytics and Visualtization 

 กลุม่ที่ ๔ ระหวา่งวนัที่ ๔ - ๖ กุมภาพันธ ์๒๕๖๓    ณ ห้องประชุม ๓๔๑๔ อาคาร ๓ ส านักงาน ก.พ. นนทบุรี
จ านวน ๓๘ ราย (เรียงตามล าดับการลงทะเบียน)



ที่ ค ำน ำหน้ำ ชือ่ นำมสกุล ต ำแหน่ง ระดับ ส่วนรำชกำร

ประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธเิข้ารับการอบรมหลักสูตร Data Analytics and Visualtization 

 กลุม่ที่ ๔ ระหวา่งวนัที่ ๔ - ๖ กุมภาพันธ ์๒๕๖๓    ณ ห้องประชุม ๓๔๑๔ อาคาร ๓ ส านักงาน ก.พ. นนทบุรี
จ านวน ๓๘ ราย (เรียงตามล าดับการลงทะเบียน)

๓๐ นาย ศุภกร สุชจนัทร์ นักวิชาการสหกรณ์ ปก. กรมส่งเสริมสหกรณ์

๓๑ นาย สมรัฐ นัยรัมย์ นักวิชาการสาธารณสุข ชก. กรมอนามัย

๓๒ นางสาว สุภนิดา จนัทร์มูล นักประชาสัมพันธ์ ปก. กรมประชาสัมพันธ์

๓๓ นาย สุรสิทธิ์ พรหมจกัร นิติกร ชก. กรมบัญชีกลาง

๓๔ นางสาว สุรินทรา หลานวงศ์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปก. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

๓๕ นางสาว อภิญญา เจนธัญญารักษ์ เศรษฐกร ชก. ส านักงานเศรษฐกจิการคลัง

๓๖ นางสาว อภิญญารักษ์ แว่นแกว้ นักวิเคราะห์ผังเมือง ชก. กรมโยธาธิการและผังเมือง
๓๗ นางสาว อภีษฎา คุณาพรธรรม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก. ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมัน่คงของมนุษย์

๓๘ นางสาว พิชญ์นรี ฤทธิ์จงัหรีด นักทรัพยากรบุคคล ปก. กรมสรรพากร



   

 

 

กำหนดการจัดโครงการพัฒนาข้าราชการในระบบบริหารกำลังคนคุณภาพ 

หลักสูตร Innovation with Data Analytics and Visualization (หลักสูตร ๓ วัน) 
ณ ห้อง ๓๔๑๔ อาคาร ๓ และ ห้องประชุมจินดา ณ สงขลา  

สำนักงาน ก.พ. นนทบุรี 
******************************** 

การอบรมทั้งหมดรวม ๔ วัน แบ่งออกเป็น อบรมแบบกลุ่ม ๔ กลุ่มละ ๓๘ คน หลักสูตร ๓ วัน 

และ อบรมรวม ๑๕๑ คน ๑ วัน (วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓) ดังนี้  
กลุ่มเป้าหมาย วันที่จัดกิจกรรม ระยะเวลา สถานที่ 

 

ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 
รุ่นที่ ๑๕ จำนวน ๑๔๗ คน 
และ รุ่นที่ ๑๔ จำนวน ๔ คน 
รวม ๑๕๑ คน 

กลุ่มท่ี ๑ : ๗ - ๙ มกราคม ๒๕๖๓ ๓ วัน  

ห้อง ๓๔๑๔ อาคาร ๓ 

สำนักงาน ก.พ. นนทบุรี 
กลุ่มท่ี ๒ : ๒๑ - ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ ๓ วัน 

กลุ่มท่ี ๓ : ๒๘ - ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ ๓ วัน 

กลุ่มท่ี ๔ : ๔ - ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ๓ วัน 

อบรมรวม : ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ๑ วัน ห้องประชุมจินดา ณ สงขลา 

 

วันที่ ๑  
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน  
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. Business Intelligence and BI Tools 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 

๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. Introduction to Statistic 

วันที่ ๒   
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน  
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. Exploratory Data Analysis basic 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 

๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. การใช้ Power B 

วันที่ ๓ 

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน  
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. การสร้าง Dashboard และนำเสนอผลงาน 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 

๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. การสร้าง Dashboard และนำเสนอผลงาน (ต่อ)  

๑/๒ 



   

 

 

  

วันที่ ๔ อบรมร่วมกันทั้งหมด ๑๕๑ คน (วันศุกร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓) 
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน  
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. MBTI อบรมร่วมกัน โดยวิทยากรจาก สำนักงาน ก.พ.  
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 

๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. Training Need และสรุปผล  
 

********************************************* 

 

หมายเหตุ: ๑. กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

  ๒. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม ประมาณ 10.30 น. และ 14.30 น. 

๒/๒ 



  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑   

โครงการพัฒนาข้าราชการในระบบบริหารกำลังคนคุณภาพ 

๑. หลักการและเหตุผล 

 ๑.๑ ข้าราชการเป็นกลุ่มบุคคลผู้มีบทบาทในการกำหนดและบริหารประเทศ ข้าราชการรุ่น
ใหม่จึงต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว  
ทันโลก  ทันเหตุการณ์  เพราะข้าราชการเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญของการพัฒนาประเทศ  การสร้างข้าราชการ
รุ่นใหม่ให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพย่อมเป็นการสร้างความแข็งแรงให้ประเทศเช่นกัน 

 ๑.๒ ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance and Potential System - HiPPS) 

เป็นระบบบริหารกำลังคนที่มีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาข้าราชการผู้มีศักยภาพสูงที่มีผลงานที่ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์                
ต่อภารกิจของรัฐให้อยู่ในระบบราชการ โดยเน้นกระบวนการพัฒนาและการเรียนรู้ในระยะยาวและต่อเนื่อง                   
ผ่านการปฏิบัติงานจริง ตลอดจนการเรียนรู้ผ่านการฝึกอบรม เพ่ือให้ข้าราชการกลุ่มดังกล่าวได้รับการพัฒนา 
อย่างเต็มศักยภาพ อันจะส่งผลให้สามารถเติบโตเป็นข้าราชการระดับสูงได้อย่างมีคุณภาพในเวลาที่เหมาะสม 

  ๑.๓ รูปแบบการทำงานของระบบราชการในอนาคตที่ต้องรอบรับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว 
ของบริบททั้งระดับสากาและระดับประเทศที่เกิดการขยายตัวอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
ระบบและกลไกทางเศรษฐกิจ รวมทั้งนโยบายภาครัฐที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ซึ่งเป็น
จุดเน้นสำคัญที่ต้องเสริมสร้างและพัฒนาผ่านการเรียนรู้ ให้กับข้าราชการในระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 
รวมไปถึงการพัฒนาทักษะด้านการนำข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้ในการวิเคราะห์และต่อยอดไปสู่แนว
ทางการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อย่างถูกต้อง  

๑.๔ ทั้งนี้เพ่ือให้ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่น ๑๕ และรุ่น ๑๔ ที่ยังไม่ได้เข้ารับการอบรมใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑๕๑ คน ซึ่งได้ผ่านการอบรมในหลักสูตร “การเสริมสร้างคุณลักษณะส่วน
บุคคลและทักษะการทำงานสำหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง” ใน Module ที่ ๑ ได้รับการพัฒนาตามแนว
ทางการพัฒนาข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ใน Module ที่ ๒ ซ่ึงมีจุดเน้นที่การพัฒนาทักษะด้านการสร้าง 
Digital Transformation วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Data Analysis) การออกแบบและนำเสนอข้อมูลได้
อย่างมีประสิทธิภาพ (Data Visualization) สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติราชการในอนาคตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเปน็ประโยชน์ต่อการพัฒนาตามแนวทางการพัฒนาใน Module อ่ืน ๆ ต่อไป  

๑.๕ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นระบบและเหมาะกับการพัฒนาข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์
สูงทั้ง ๑๕๑ คน ควรต้องมีการจัดการประเมินคุณลักษณะและจุดเน้นของกลุ่มผู้เข้ารับการอบรมอย่างละเอียด 
และเพ่ือเป็นการกำหนดแนวทางในการอบรมใน Module ต่อไป การจัดทำการประเมินคุณลักษณะและ
บุคลิกภาพจะช่วยส่งเสริมด้านการเรียนรู้ตนเองและการบริหารทีมในการทำงานร่วมกันในอนาคต 

๒. วัตถุประสงค์ 

            ๒.๑ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 

  ๒.๒ เพ่ือเสริมสร้างทักษะการออกแบบวิธีจัดการข้อมูลเชิงประชากรได้อย่างถูกต้อง 
            ๒.๓ เพ่ือส่งเสริมให้สามารถทำความเข้าใจข้อมูลแต่ละประเภทและสรุปผลเชิงสถิติจากข้อมูล
ไดอ้ย่างถูกต้อง 



 ๒  

 

 

  ๒.๔ เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการสรุปผลจากการวิเคราะห์และออกแบบการนำเสนอ
ผลได้อย่างมีประสิทธิผล 

   ๒.๕ สามารถใช้เครื่องมอืประเภท Data Visualization ขึ้นพ้ืนฐานได ้

  ๒.๖ เพ่ือเข้าใจลักษณะบุคลิกภาพของแต่ละคนเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองและทีม 

๓. ผลสัมฤทธิ์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 ๓.๑ ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๕ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลขนาดใหญ่ (Big 

Data) และการนำไปใช้ประโยชน์ 
 ๓.๒ ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงสามารถออกแบบรูปแบบการจัดการข้อมูลได้อย่างถกูต้อง 
 ๓.๓  ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงสามารถแยกแยะละเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของ
ข้อมูล สรุปผลเชิงสถิติจากข้อมูลได้อย่างถกูต้อง 
 ๓.๔ ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงสามารถสรุปผลจากการวิเคราะห์และสามารถออกแบบการ
นำเสนอผลได้อย่างมีประสิทธิผล จากกาใช้เครื่องมือด้าน Visualization ขั้นพ้ืนฐานได้อย่างดี  
 ๓.๕ ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงมีความเข้าใจในคุณลักษณะส่วนบุคคลของตนเองและผู้อ่ืน 
อันจะส่งผลต่อการบรหารจัดการตนเองและการทำงานเป็นทีมในอนาคต  

๔. กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๑๕๑ คน ได้แก ่

 ๔.๑ ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๕ จำนวน ๑๔๗ คน  

 ๔.๒ ข้าราชการผู้มีผลสมัฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๔ จำนวน ๔ คน 

๕. วัน เวลา สถานที่ และกิจกรรม  

               กิจกรรมโครงการพัฒนาข้าราชการในระบบบริหารกำลังคนคุณภาพ มีรายละเอียดดังนี้ 

กลุ่มเป้าหมาย วันที่จัดกิจกรรม สถานที่ 

 

ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๕ 
จำนวน ๑๔๗ คน และ รุ่นที่ ๑๔ 
จำนวน ๔ คน รวม ๑๕๑ คน 

กลุ่มท่ี ๑ : ๗ - ๙ มกราคม ๒๕๖๓  

ห้อง ๓๔๑๔ อาคาร ๓ 

สำนักงาน ก.พ. นนทบุรี 
กลุ่มที่ ๒ : ๒๑ - ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ 

กลุ่มท่ี ๓ : ๒๘ - ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ 

กลุ่มท่ี ๔ : ๔ - ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

อบรมรวม : ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ห้องประชุมจินดา ณ สงขลา 

 

 

๖. ผู้รับผดิชอบโครงการ 
 ศูนย์นักบริหารระดับสูง สำนักงาน ก.พ. 


