
  ข้อมูลท่ัวไป
   (ช่ือ - สกุล / ต ำแหน่ง) ช่ือผลงำน การจัดท ารายงานในรูปแบบ Business Intelligence (BI)

1. นางสาวฐิตาพร  ธราพร นักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติการ ด้วยโปรแกรม Insights for ArcGIS

2. วัตถุประสงค์ / จุดมุ่งหมำย
3. 1. เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการประเมินราคาทรัพย์สิน
4. 2. เพ่ือให้ผู้บริหารสามารถใช้ประโยชน์ส าหรับวางแผน การบริหารจัดการ 
5. ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

   หน่วยงำน / สังกัด
กองมาตรฐานการประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์

√  ใช้  IT   non -   IT

√ องค์ความรู้ใหม่  ต่อยอดองค์ความรู้เดิม เร่ือง...........................................

02-1422451

ค ำนิยำม   IT   คือ  กำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศ มำใช้ในกำรจัดท ำองค์ควำมรู้ Knowledge Management  (KM)
             Non - IT  คือ  กำรใช้เทคนิครูปแบบอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่เทคโนโลยีสำรสนเทศ มำใช้ในกำรจัดท ำองค์ควำมรู้ Knowledge Management  (KM)

เบอร์โทรติดต่อ

(กำรคัดเลือกองค์ควำมรู้เพ่ือเข้ำรับรำงวัลกำรจัดกำรควำมรู้ดีเด่น)
แบบฟอร์มกำรจัดเก็บควำมรู้ของกรมธนำรักษ์  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

ประเภทหน่วยงาน

ประเภทบุคคล/แบบ

กลุ่ม
√



เกณฑ์กำรจัดท ำองค์ควำมรู้ Knowledge Management  (KM) ส ำหรับส่งเข้ำรับกำรประกวดเพ่ือเข้ำรับรำงวัล

  ลักษณะขององค์ควำมรู้ท่ีจัดท ำ ประโยชน์ในกำรน ำไปใช้
• งำนหรือโครงกำรท่ีด ำเนินกำร • ลดข้ันตอนและระยะเวลำอย่ำงไร (อธิบำยข้ันตอน)
ช่ืองำน / โครงกำร การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ประจ าปีงบประมาณ 2564 สามารถน าข้อมูลท่ีมีอยู่น ามาเสนอเป็นรายงานในรูปแบบต่าง ๆ ท่ีเหมาะสม
เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ กับการวิเคราะห์ โดยจะแสดงความสัมพันธ์และแนวโน้มของข้อมูลท่ีอาจจะเกิดข้ึน
และจัดท ารายงานในรูปแบบ Business Intelligence (BI) เพ่ือประโยชน์ในการวางแผนการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ ซ่ึงจะเป็นตัวช่วย

ในการตัดสินใจ
ปีงบประมำณ 2564
• Knowledge Management  (KM) ท่ีสอดคล้องกับนโยบำยยุทธศำสตร์ • ลดกำรใช้ทรัพยำกรในกำรปฏิบัติงำน (อธิบำยรำยละเอียด)
ของกรมธนำรักษ์ในด้ำนใด  หรือต่อยอดจำกงำน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจะเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจ และสามารถช่วยในการ
นโยบำย ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานและ วางแผนการด าเนินงานได้ จึงท าให้ลดการท างานซ้ าซ้อน ลดภาระงานท่ีไม่จ าเป็น
ยกระดับการให้บริการ โดยน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหาร และแก้ปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนได้ตรงจุด
จัดการข้อมูล รวมถึงเพ่ิมช่องทางการให้บริการแก่ประชาชน โดยเพ่ิมช่อง • เป็นเทคนิคท่ีไม่มีต้นทุนเพ่ิมเติมในกำรน ำไปใช้
ทางบริการท่ีมีความแปลกใหม่และหลากหลาย เพ่ิมการวิเคราะห์เชิงภาพ เจ้าหน้าท่ีประเมินราคาทรัพย์สินท่ีเก่ียวข้อง สามารถเข้าใช้งานโปรแกรม ArcGIS
รวมถึงการสร้างรายงานในรูปแบบ Business Intelligence (BI)  โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการใช้งานโปรแกรม รวมถึงไม่มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ
ยุทธศำสตร์ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของกรมธนารักษ์ เผยแพร่ผลการวิเคราะห์ข้อมูล (ทุกคนสามารถเข้าดูได้)
ท่ีมีพันธกิจประการหน่ึง คือ การพัฒนาการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ • เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรท ำงำน
ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล สามารถช้ีให้เห็นถึงปัญหาท่ีต้องได้รับการแก้ไข เพ่ือน าไปปรับกระบวนการท างาน 
ช่ืองำนท่ีต่อยอด - ท าให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน
• Knowledge Management  (KM) ท่ีได้น าไปปฏิบัติตามโครงการซ่ึงด าเนินการ • มีข้อเสนอแนะในกำรน ำไปพัฒนำต่อยอด
ในปีงบประมาณท่ีผ่านมา และเกิดผลส าเร็จแล้ว (อธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ) 1. ข้อมูลท่ีน ามาใช้วิเคราะห์ควรเป็นข้อมูลท่ีได้ท าความสะอาด  (cleansing data)

-  เรียบร้อยแล้ว
2. ประยุกต์ใช้กับโปรแกรมอ่ืนๆ เพ่ือเพ่ิมรูปแบบการน าเสนอข้อมูลให้มีความ
หลากหลายมากข้ึน
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   องค์ควำมรู้ท่ีแสดงให้เห็นถึงเทคนิคหรือวิธีกำรปฏิบัติท่ีใช้ได้ผลจริง การแสดงผลข้อมูล

1. เข้าระบบออนไลน์ ArcGIS  

กรอก URL: www.arcgis.com/apps/insights >  กด Sign in > เลือก Insights
2. สร้าง workbook และ feature layer
3. เพ่ิมไฟล์ข้อมูลท่ีต้องการวิเคราะห์
กด Add > เลือก Upload file > กด Browse my computer > กด Add 
โดยโปรแกรจะสนับสนุนไฟล์ประเภท CSV (.csv), Excel (.xlsx), Shapefile (.zip) 
และ GeoJSON (.json, .geojson, .zip)
4. วิเคราะห์ข้อมูลท่ีต้องการทราบ โดยเลือกใช้เคร่ืองมือท่ีเหมาะสมส าหรับ
การแสดงผลน้ันๆ ท้ังน้ีสามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุดข้อมูลได้
โดยกด create relationship เพ่ือให้การแสดงผลของข้อมูลเช่ือมโยงกัน
5. เผยแพร่ workbook
กดปุ่ม share > เลือกกลุ่มท่ีต้องการเผยแพร่ > เลือก share

 - ข้อแนะน ำ/ข้อพึงระวัง
ข้อมูลท่ีน ามาใช้วิเคราะห์ควรเป็นข้อมูลท่ีได้ท าความสะอาด  (cleansing data) 
เรียบร้อยแล้ว ควรแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบท่ีเหมาะสมและมีความสอดคล้อง
กันก่อน จึงจะสามารถน าข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ได้ 
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(Measure) 

Bar chart, tree map, bubble chart, heat chart, 
column chart, KPI card  

                 
(Relationship) 

Choropleth map, chord diagram, scatter plot, 
scatter plot matrix, link chart, spider lines 
(Link maps) 

                   
(Change) 

Bar chart, heat chart, bubble chart, 
graduated symbol map, density/heat map, 
data clock, line graph/chart (example: time 
series), combo chart 

                
(Interaction) 

Chord diagram, spider lines (Link maps) 

                
       

(Distribution) 

Histogram, box plot, choropleth map, 
graduated symbol map, density/heat map, 
unique symbol map 

            
(Part-to-whole) 

Donut chart, tree map 

 


























