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การพัฒนากระบวนการการให้ข้อมูลสนับสนุน
การตัดสินใจวางแผนผลิตผลงานวชิาการ

RBS x MIC 5G 
Group Name

G e n e r a t i o n ใหม่ของการท างาน 

หน่วยงาน
งานบรหิารงานวจิัย บรกิารวชิาการและวเิทศสัมพันธ์ 
และศูนย์นวัตกรรมการจัดการ

ผู้ประสานงานของกลุ่ม อัญชลี วเิลิศศักดิ์
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ท่ีมา : https://www.ba.cmu.ac.th/th/organization-chart/

Vision

AccBA CMU:
The Business School of Pride

Mission

We commit to produce ethical and 
socially conscious students and close-
to-practice knowledge as well as to 
provide managerial excellence for 

business and community.

“

แนะน าองค์กร

Page 2

https://www.ba.cmu.ac.th/th/organization-chart/


การส่งเสรมิและสนับสนุนการท าวจิัย

การประชาสัมพันธ์

การจัดโครงการ

ด้านการต่างประเทศ

หน่วยงานบรหิารงานวจิัย บรกิารวชิาการ และวเิทศสัมพันธ์ และศูนย์นวัตกรรมการจัดการ

Mission

ท
ี่ ป
รกึ
ษ
า

อัญชลี
หัวหน้างานวจัิย บรกิารวชิาการ
และวเิทศสัมพันธ์
หัวหน้ากลุ่ม

เลขานุการ

สมาชิก

สมาชิก

สมาชิก

ผุสดี
พนักงานปฏิบัติงาน
งานบรหิารงานวจัิย

นิวัฒน์
พนักงานปฏิบัติงาน
ศูนย์นวัตกรรมการจัดการ

ณัฐปภัสร์
พนักงานปฏิบัติงาน
วจัิยและบรกิารวชิาการ

พิชชากร
พนักงานปฏิบัติงาน
งานวเิทศสัมพันธ์

ภารกิจ 1

ภารกิจ 2

ภารกิจ 3

ภารกิจ 4

รศ.ดร.นฤมล 
กิมภากรณ์

รศ.ดร.อดิศักด์ิ 
ธีรานุพัฒนา

อาจารย์ฐิติ 
บุญประกอบ 

แ
น
ะน
 าก
ล
ุ่ม
แ
ล
ะห
น
่วย
ง
าน

• ให้ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดท าผลงานวชิาการ เช่นฐานข้อมูลวารสาร 
ระเบียบประกาศ การสนับสนุนเงินวจัิย เป็นต้น

• ประชาสัมพันธ์ทุนวจัิย
• ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาและทุนแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศ

• การประชุมวชิาการระดับชาติและนานาชาติเพ่ือเผยแพร่ผลงานวจัิย
• การอบรมพัฒนาศักยภาพและความสามารถของนักวจัิยและอาจารย์
• โครงการ / กิจกรรมบูรณาการวจัิย บรกิารวชิาการและการเรยีน

การสอน

• จัดท าข้อตกลงความร่วมมือทางวชิาการ (MOU)
• ดูแลอาจารย์และนักศึกษาต่างประเทศ
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1.การคัดเลือกและก าหนดหัวข้อ Theme

(Theme Evaluation Table)
Investigation Item

Attack Point (Candidate)

3. เสนอแนวทางด าเนินการหรอืไอเดีย
Conceptual Idea

(Attack Point Selection Sheet)

2.ก าหนดจุดรุก
Attack Point

5. ด าเนินวธิีปฏิบัติที่น าไปสู่ความส าเร็จ

Success Scenario

4. ค้นหาวธิีปฏิบัติที่น าไปสู่ความส าเร็จ 

Scenario

(Tree Diagram : How How Analysis)

6. ตรวจสอบผลลัพธ์

7. จัดท ามาตรฐาน บรหิารผลลัพธ์

ให้คงอยู่ต่อเน่ือง

8. ทบทวนข้อผิดพลาด ปรับปรุง

เป็นแผนการในอนาคต

Design Thinking “Double Diamond” Process Model

DISCOVER DEFINE DEVELOP DELIVER

8 Steps 
Theme Achievement
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01
step

ก าหนดหัวข้อปัญหา (Theme)
หัวข้อเร ื่องและมูลเหตุจูงใจ

Theme Achievement

ทิศทางของมหาวิทยาลัยด้านงานวิจัย

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ตามพันธกิจ : วิจัยเพ่ือความเป็นเลิศและนวัตกรรม University

SDG Research

EdPEx

KPIs Challenge: 
Scopus 50 papers

AACSB

PRJs

Impact of ICs
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01
step

ก าหนดหัวข้อปัญหา (Theme)
หัวข้อเร ื่องและมูลเหตุจูงใจ

Theme Achievement

1. ภารกิจของหน่วยงาน 2. ผลลัพธ์ท่ีคาดหวัง
3. ความจ าเป็นเร่งด่วน 4. ความต้องการท้าทาย

การคัดเลือก (Theme)

RESEARCH

การสนับสนุนการท าการวจิัยและผลงานทางวชิาการ
ในรูปแบบต่างๆ ท่ีเป็นไปตามมาตรฐาน AACSB
หรอืการขอต าแหน่งทางวชิาการ (ท่ีสูงขึ้น)

การสนับสนุนการเชื่อมโยงการบรกิาร    
วชิาการกับภาคธุรกิจและ/หรอืสังคม

ACADEMIC SUPPORT + MIC

INTERNATIONAL RELATIONS

การพัฒนาความเป็นสากล (Internationalization) 
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01
step

ก าหนดหัวข้อปัญหา (Theme)
หัวข้อเร ื่องและมูลเหตุจูงใจ

Theme Achievement

เพ่ิมจ านวนบทความตีพิมพ์

ชิงประเมินหัวข้อปัญหา
จ าเป็นต้องเตรยีมรับความเสีย่งท่ีอาจเกิดขึน้

พัฒนาฐานข้อมูลความร่วมมือ 
(MOU) กับกลุ่มมหาวทิยาลัย
ที่ได้รับการรับรองฯ

การเพ่ิมคุณภาพท่ีประทับใจ

การพัฒนากระบวนการการให้
ข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ
วางแผนผลิตผลงานวชิาการ

การเพ่ิมคุณภาพท่ีประทับใจ

จ านวนผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมลู 
Scopus 

รายงานผลตามรอบปีปฏิทิน

งานวจิัยช่วยส่งเสรมิสนับสนุน
ให้มีผลงานวชิาการแต่การใน Scopus

สร้างเครอืข่ายกับสถาบันการศึกษาท่ี
ได้รับการรับรอง AACSB

รายงานผลตามรอบปีปฏิทิน

จัดกิจกรรมร่วมกับสมาชิก AACSB 
หรอืท่ีมี MOU/MOA ปีละ 2 กิจกรรม

ส่งเสรมิการสร้างผลงานทางวชิาการท่ีมี
คุณภาพสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน 
AACSB และมีผลกระทบตามพันธกิจ

ของคณะ

ข้อมูลจะท าให้นักวจิัยสามารถ
ด าเนินการต่อได้ จึงต้องท าทันที

ข้อมูลท่ีได้ต้องมีความครบถ้วนถูกต้อง 
เพราะมีผลต่อการตัดสินใจส่งบทความ

Theme 
Achievement 

นโยบายองค์กร

ความจ าเป็นเร่งด่วน

ผลลัพธ์ท่ีคาดหวัง

ท ายังไงให้มีบทความ
ตีพิมพ์มากข้ึนดีน้า

เรามีความร่วมมือกับ
หน่วยงานน้ีหรอืเปล่า?

จะส่งบทความไปวารสาร
น้ีได้ม้ัย?
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หัวข้อประเมิน

(Theme ตัวเลือก)

หัวข้อประเมิน

คะแนน

รวม

ผล

ตัดสิน

นโยบาย

คณะฯ

ความ

เร่งด่วน

ผลลัพธ์ท่ี

คาดหวัง

ความต้องการ

ท้าทาย

การประเมินคัดเลือก น ้าหนัก 1 1 2 1

3 1 1 1
7

3 1 2 1

1 1 2 1

7

1 1 4 1

3 3 3 3

15
3 3 6 3

1.
เพิ่มจ านวนบทความตีพิมพ์

2.
พัฒนาฐานข้อมูลความร่วมมือ

(MOU) กับมหาวทิยาลัย
ที่ได้รับการรับรองฯ AACSB

3.
การพัฒนากระบวนการ

การให้ข้อมูลสนับสนุนการตัดสนิใจ
วางแผนผลิตผลงานวชิาการ

นโยบาย

คณะฯ
ความเร่งด่วน

ผลลัพธ์ท่ี

คาดหวัง

ความต้องการ

ท้าทาย

3 

คะแนน

สอดคล้อง

มาก

ต้องท าทันที

(รอไม่ได)้
มาก ท้าทายมาก

2 

คะแนน
สอดคล้อง

สามารถรอได้

(3 เดือน)

ปาน

กลาง
ท้าทาย

1 

คะแนน

ค่อนข้าง

สอดคล้อง

สามารถรอได้

(3 - 6 

เดือน)

น้อย ไม่ค่อยท้าทาย

เกณฑ์การประเมิน

01
step

ก าหนดหัวข้อปัญหา (Theme)
หัวข้อเร ื่องและมูลเหตุจูงใจ

Theme Achievement

2

3

“  our service support ”
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OUR 
SUPPORT

การวางแผน
แนวทางการ

สนับสนุน ทุนวจัิย 
Top Up 
เงินรางวัล 

ให้สอดคล้องกับ
นโยบายของคณะฯ

การตัดสินใจ
วางแผนงานวจัิย
และผลิตผลงาน
ทางวชิาการท่ีดี
สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้

การสืบค้น 
ตรวจสอบข้อมูล 

(ฐานข้อมูล
วารสาร ประกาศ
การสนับสนุน)

การจัดเตรยีม
ข้อมูลบทความ
น าส่งวารสาร

01
step

ก าหนดหัวข้อปัญหา (Theme)
หัวข้อเร ื่องและมูลเหตุจูงใจ

Theme Achievement

• ตีพิมพ์วารสารอะไร
• จะใช้ประโยชน์ทางวชิาการได้หรอืเปล่า
• จะมีเงินทุนวจิัยหรอืเงินสนับสนุนหรอืไม่

• ต าแหน่งหน้าที่และล าดับในผลงาน
• สังกัดที่ระบุในผลงาน
• Keyword ด้านบรหิารธุรกิจ

ตีพิมพ์บทความท่ีไหนดี?

งานวจิัยตรวจสอบหน่อยซิ

ส่งผลงานเพื่อพิจารณา

ต าแหน่งทาง
วชิาการท่ีสูงขึ้น

• การประเมินต าแหน่งทาง
วชิาการ

• การนับผลงานเพื่อประเมิน
สถานะ SA,SP (AACSB)

ติดตามผลงาน

• เพื่อการปรับสถานะตามรอบ
ประเมิน 5 ปี

• เพื่อการเป็นอาจารย์ผู้สอน 
ผู้สอบ อาจารย์ประจ าหลักสูตร

• อยู่ในฐานข้อมูลท่ีใช้ประโยชนท์างวชิาการ
อะไรบ้าง

• Journal Ranking ในฐานไหน?
• ระเบียบ ประกาศการสนบัสนนุมีอะไรบ้าง

our service
support

“

การพัฒนากระบวนการให้ข้อมูลสนับสนุน
การตัดสินใจวางแผนผลิตผลงานวชิาการ“

“

1
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01
step แผนกิจกรรม (Master Plan)

Theme Achievement

จัดท าแผนกิจกรรม (Master Plan) ท่ีครอบคลุมล าดับขั้นตอนของ Theme Achievement และครอบคลุม Overall Target
หัวข้อปัญหา (Theme): การพัฒนากระบวนการการให้ข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจวางแผนผลิตผลงานวชิาการ

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

ก.ค. ส.ค. ต.ค.
2564

1. การคัดเลือกและก าหนดหัวข้อ Theme

2. ตรวจสอบระดับปัจจุบันกับท่ีต้องการ
ก าหนดจุดรุก ก าหนดเป้าหมาย

3. ก าหนดเป้าหมายจุดรุก เสนอแนวทาง
ท่ีเหมาะสม

4. ค้นหาแนวทางท่ีน าไปสู่ความส าเร็จ 

5. จัดท าแผนปฏิบัติการ 
(Action Plan)

6. ปฏิบัติตามแผน

7. ตรวจยืนยันผลลัพธ์

8. จัดท ามาตรฐาน บรหิารให้คงอยู่
ต่อเน่ือง ทบทวนข้อผิดพลาด แผนการใน
อนาคต

เสนอปัญหา คัดเลือกปัญหา

และต้ังช่ือ Theme

ก าหนดเป้าหมาย หัวข้อส ารวจ ระดับท่ีต้องการ

และระดับปัจจุบันเพื่อหาช่องว่าง (Gap)

ประเมินคัดเลือกจุดรุก ตรวจสอบว่าเป้าหมาย

ตอบสนองใน Overall Target หรอืไม่

เสนอแนวทางการแก้ไขโดย How How Chart

เพื่อหาแนวทางด าเนินการท่ีน าไปปฏิบัติได้จรงิ 

(Scenario)

ประเมิน คัดเลือก Scenario ท่ีสามารถน ามาปฏิบัติ

ได้และจัดท าแผนปฏิบัติการ (Action Plan)

ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ

ตรวจสอบกระบวนการ และผลลัพธ์ เปรยีบเทียบ

เป้าหมาย ผลก่อนและหลังในแต่ละ Scenario

จัดท าเป็นคู่มือหรอืค าแนะน าในการใช้งานตามวงจร 

SDCA

อัญชลี ผุสดี ณัฐปภัสร์ 
พิชชากร นิวัฒน์

อัญชลี

อัญชลี ผุสดี ณัฐปภัสร์ 
พิชชากร นิวัฒน์

อัญชลี ผุสดี ณัฐปภัสร์ 
พิชชากร นิวัฒน์

อัญชลี

อัญชลี ผุสดี ณัฐปภัสร์ 
พิชชากร นิวัฒน์

อัญชลี

อัญชลี ผุสดี ณัฐปภัสร์
พิชชากร นิวัฒน์

วางแผน ปฏิบัติจรงิ

ก.ย.

DO

CHECK

ACTION

P
Plan
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01
step

ก าหนดหัวข้อปัญหา (Theme)
การส ารวจสภาพปัจจุบันและระดับท่ีต้องการ

Theme Achievement

4

4.5
CHART TITLE

สภาพต้องการ To Be

สภาพปัจจุบัน As Is

ระดับความพึงพอใจ 4.5
(นโยบายจากการประชุมคณะกรรมการวจิัยคร้ังท่ี12/2563)

ระดับความพึงพอใจ 4.0
(จากการส ารวจความต้องการสนับสนุนด้านการวจิัย ของอาจารย์คณะบรหิารธุรกิจ มช. ปี 2563)

หาหัวข้อส ารวจ
เพ่ือให้ไปถึง

ระดับที่ต้องการ

To Be

As Is

ส ารวจผ่านทาง

G
A

P
 0

.5
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เป้าหมายของ Theme 

(Overall Target)

ความพึงพอใจในบรกิารการให้ข้อมูล

สนับสนุนเพื่อการตัดสินใจวางแผน

งานวจิัยและผลิตผลงานทางวชิาการ



การวเิคราะห์
7 M + E + T

ก าหนดหัวข้อที่ท าการส ารวจ
เป็นเร ื่องที่จ าเป็น/ส าคัญ

(ช่วยให้ไปถึงระดับที่ต้องการ)

Man (คน) ความรู้ความสามารถทีมงาน บุคลากร

Material (วัตถุดิบ) ความถูกต้องของข้อมูลวารสาร ระเบียบ ประกาศ

Measurement
(การตรวจวัด)

ความถูกต้องของคุณภาพวารสาร วารสารในฐานข้อมูล/
วารสารท่ีอยู่ใน Journal Rank

Morale
(ขวัญก าลังใจ)

การสนับสนุนทุนวจัิย/เงินรางวัล

Machine (เคร ื่องจักร) เคร ื่องมือ/โปรแกรมท่ีใช้

Environment 
(สิ่งแวดล้อม)

ความสะดวกของช่องทางในการสื่อสาร

Method
(วธีิการ)

ความเข้าใจ มาตรฐานของกระบวนการ
ให้บรกิารข้อมูล

Management
(การจัดการ)

ความกระชับของกระบวนการให้ข้อมูล

Time (เวลา) ระยะเวลาการให้บรกิารข้อมูล

01
step

ก าหนดหัวข้อปัญหา (Theme)
การส ารวจสภาพปัจจุบันและระดับท่ีต้องการ

Theme Achievement

Closing the Gaps 

GAP 0.5

หาหัวข้อส ารวจ
เพื่อให้ไปถึงระดับ
ที่ต้องการ
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ลดเวลา

การให้บรกิารข้อมูล

โปรแกรมท่ีใช้

ในการสนับสนุน

การตัดสินใจ

วธิีการใช้งาน

โปรแกรม

หัวข้อส ารวจที่เลือก



01
step

ก าหนดหัวข้อปัญหา (Theme)
การส ารวจสภาพปัจจุบันและระดับท่ีต้องการ

Theme Achievement

ล าดับ ขั้นตอน รับข้อมูล สืบค้น ตรวจสอบ
สรุป

รายงาน

ระยะเวลา

(นาที)

1. ลักษณะทั่วไป/ข้อมูลของผลงานวจัิย (Article)

1.1 เคยได้รับทุนมาก่อนหรอืไม่ 3

1.2 สอบถามลักษณะการมีส่วนร่วม 3

1.3 สอบถามชื่อวารสาร 2

1.4 สอบถามชื่อบทความ 2

2. ค้นหาข้อมูล Journal Database / Journal Rank

2.1 ค้นหา ISSN วารสาร 3

2.2 ค้นหา ISSN และชื่อวารสารใน Scopus 2

2.3 ค้นหา ISSN และชื่อวารสารใน Web of Science 2

2.4 ค้นหา ISSN และชื่อวารสารใน ERIC 1

2.5 ค้นหา ISSN และชื่อวารสารใน MathSciNet 1

2.6 ค้นหา ISSN และชื่อวารสารใน Pubmed 1

2.7 ค้นหา ISSN และชื่อวารสารใน JSTOR 1

2.8 ค้นหา ISSN และชื่อวารสารใน Project Muse 1

2.9 หาระดับคุณภาพของวารสารใน Scimago 2

2.10 หาระดับคุณภาพของวารสารใน Web of Science 2

2.11 หาระดับคุณภาพของวารสารใน ABDC 2

2.12 หาระดับคุณภาพของวารสารใน ABS 2

3. ข้อมูลเปรยีบเทียบหลักเกณฑใ์นประกาศ

3.1 ประกาศทุน Ph.D. 2

3.2 ประกาศทุกวจิัย 2

3.3 ประกาศเงินรางวัล 2

4. พิมพ์สรุปข้อมูลการสืบค้น

4.1 สรุปข้อมูลวารสาร (Journal ท่ีอยู่ในฐานข้อมูล) 2

4.2 สรุปข้อมูลวารสาร (Journal Rank) 2

4.3 สรุปข้อมูลการเบิกทุนวจิัย/รางวัล 5

4.4 ร่าง e-mail และ Line@ 4

5. น าส่งข้อมูลแจ้งอาจารย์/นักวจัิย

5.1
น าส่งข้อมูลแจ้งอาจารย์/นักวจัิย เพ่ือตัดสินใจวางแผนการตีพิมพ์ผลงานทาง
วชิาการ ทาง e-mail และ Line@

1

แผนภูมิกระบวนการไหล 
(Flow Process Chart)

ขั้นตอนการค้นหาข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการ
ตัดสินใจวางแผนการผลิตผลงานทางวชิาการ
รายงานข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการตัดสนิใจวางแผนการผลิต
ผลงานทางวชิาการ ประกอบด้วย

1. ลักษณะทั่วไป/ข้อมูลของผลงานวจิัย (Article)
2. Journal Database / Journal Ranking Index
3. ข้อมูลเปรยีบเทียบหลักเกณฑ์ในประกาศ จ านวน
เงินทุนวจิัย / เงินสนับสนุน / เงินรางวลั

รวมทั้งหมด 5 ขั้นตอน
ใช้เวลา 65 นาที

ข้ันตอนท่ี 1 ลักษณะทั่วไป/ข้อมูลของผลงานวจัิย
(Article) 4 ขั้นตอนย่อย

ข้ันตอนท่ี 2 ข้อมูล Journal Database /
Journal Rank 12 ขั้นตอนย่อย

ข้ันตอนท่ี 3 ข้อมูลเปรยีบเทียบหลักเกณฑ์ในประกาศ
3 ขั้นตอนย่อย

ข้ันตอนท่ี 4 พิมพ์สรุปข้อมูลการสืบค้น 4 ขั้นตอนย่อย

ข้ันตอนท่ี 5 น าส่งข้อมูลแจ้งอาจารย์/นักวจัิย 1 ขั้นตอนย่อย

หัวข้อส ารวจที่ 1 ลดเวลาการให้บรกิารข้อมูล

ระดับปัจจุบัน
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จุดรุกท่ี 1: ปรับปรุงและพัฒนาวธีิการให้ข้อมูลและลดระยะเวลาการให้บรกิาร



ระดับที่ต้องการ
ส ารวจระยะเวลาท่ีคาดหวัง

Customer expectations

ผลส ารวจสรุปวา่
1. ระยะเวลาช้าที่สุดที่สามารถรอขอ้มลูได้ เฉลี่ย 360 นาที (6 ชั่วโมง) 
2. ระยะเวลาที่คาดหวงัวา่จะได้ขอ้มูลเร็วที่สุด เฉลี่ย 120 นาที (2 ชั่วโมง) 
3. Desired time เฉลี่ย 15 นาที

ปัจจุบัน ท าได้ 1 ชั่วโมง 

ดีกว่าระดับที่ customer คาดหวัง  

แต่ อยากท าให้ดีมากขึ้น 
ต้องดีกว่าเก่า!!!

หัวข้อส ารวจที่ 1

ส ารวจผ่านทาง

Desired 
expectations

Zone of 
tolerance

Adequate 
expectations

< 15 นาที

120 นาที (2 ชม.)  

65 นาที 
(ระดับปัจจุบัน)  

360 นาที (6 ชม.) 

Delight

Satisfaction

Dissatisfaction

ลดเวลาการ

ให้บรกิารข้อมูล

01
step

ก าหนดหัวข้อปัญหา (Theme)
การส ารวจสภาพปัจจุบันและระดับท่ีต้องการ

Theme Achievement

เป้าหมาย

จุดรุก

มี 2 เป้าหมาย ดังนี้:

1.1 ขั้นตอนลดลง

1.2 ระยะเวลาในการให้บรกิารข้อมูล < 15 นาที
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01
step

ก าหนดหัวข้อปัญหา (Theme)
การส ารวจสภาพปัจจุบันและระดับท่ีต้องการ

Theme Achievement
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หัวข้อส ารวจที่ 1 ระดับปัจจุบัน ระดับที่ต้องการ จุดรุก เป้าหมายจุดรุก

ลดเวลา
การให้บรกิารข้อมูล

65
นาที

15
นาที

1.ปรับปรุงและพัฒนาวธิีการ
ให้ข้อมูลและลดระยะเวลา

การให้บรกิาร

1.1 ขั้นตอนลดลง
1.2 ระยะเวลาในการ
ให้บรกิารข้อมูล

< 15 นาที

หัวข้อส ารวจที่ 2 ระดับปัจจุบัน ระดับท่ีต้องการ จุดรุก เป้าหมายจุดรุก

โปรแกรมท่ีใช้ในการ
สนับสนุน
การตัดสินใจ

ไม่มี
โปรแกรม

มี
1 โปรแกรม

2.พัฒนาโปรแกรมท่ีใช้ใน
การสนับสนุนการตัดสินใจ

2.มีโปรแกรมภายใน
เดือนกันยายน 64

หัวข้อส ารวจที่ 3 ระดับปัจจุบัน ระดับท่ีต้องการ จุดรุก เป้าหมายจุดรุก

จัดท าคู่มือ
การใช้งาน

ไม่มีคู่มือ
การใช้งาน

มีคู่มือ
การใช้งาน

3.จัดท าคู่มือการใช้งาน
3.คู่มือพร้อมใช้ภายใน
เดือนตุลาคม 64



02
step

ค้นหาจุดรุก (Attack point)
การก าหนดจุดรุก โดยใช้ Attack Point Selection Sheet

Theme Achievement

เป้าหมายของ Theme 

(Overall Target)
ระดับท่ีต้องการ ระดับปัจจุบัน ช่องว่าง (Gap) หัวข้อประเมิน

ผล

ประเมิน

โดยรวม

ผลตัดสิน

 > 4.5

เป้าหมาย

จุดรุก
ความพึงพอใจในบรกิารการให้ข้อมูล

สนับสนนุเพ่ือการตัดสนิใจวางแผนงานวจัิย

และผลิตผลงานทางวชิาการ

(นโยบายจากการประชุม
คณะกรรมการวจัิยคร้ังท่ี

12/2563)

(จากการส ารวจความ

ต้องการสนับสนุนดา้นการ

วจิัย ของอาจารย์คณะ

บรหิารธุรกิจ มช. ปี 2563)

เพ่ิมระดับความ

พึงพอใจ 0.5

ความ

เป็นไปได้

ในการลด

ช่องว่าง

ความ

สามารถ

ของ

หน่วยงาน 

(จุดอ่อน, 

จุดแข็ง)

ความ

ต้องการ

ของลูกค้า

Theme หัวข้อส ารวจ ระดับท่ีต้องการ ระดับปัจจุบัน ช่องว่าง จุดรุก (ตัวเลือก)

การพัฒนา

กระบวนการ

การให้ข้อมูลสนับสนนุ

การตัดสินใจวางแผน

ผลิตผลงานวชิาการ

ลดเวลา

การให้บรกิาร

ข้อมูล

15 นาที 65 นาที 50 นาที

1. ปรับปรุงและ

พัฒนาวธิีการให้

ข้อมูลและ

ลดระยะเวลาการ

ให้บรกิาร

3 3 2 8 

มี 2 เป้าหมาย ดังนี้:

1.1 ขั้นตอนลดลง

1.2 ระยะเวลาในการ

ให้บรกิารข้อมูลไม่เกิน 

15 นาที

โปรแกรมท่ีใช้

ในการสนับสนุน

การตัดสินใจ

มี 1 โปรแกรม ไม่มีโปรแกรม 1 โปรแกรม

2. พัฒนาโปรแกรมท่ี

ใช้ในการสนับสนุน

การตัดสินใจ

3 3 2 8 
2. มีโปรแกรมภายใน

เดือนกันยายน 64

วธิีการใช้งาน

โปรแกรม
มีคู่มือการใช้งาน

ไม่มีคู่มือการใช้

งาน
คู่มือ 1 ฉบับ

3. จัดท าคู่มือ

การใช้งาน
2 3 3 8 

3. มีคู่มือพร้อมใช้ภายใน

เดือนตุลาคม 64

เก
ณ
ฑ
์ก
าร
ป
ระ
เม
ิน ความสามารถของหน่วยงาน (จุดอ่อน, จุดแข็ง)ความเป็นไปได้ในการลดช่องว่าง การส่งผลต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคะแนน

มาก

ค่อนข้างมาก

น้อย

มาก

ค่อนข้างมาก

น้อย

มาก

ค่อนข้างมาก

น้อย

3

2

1

ระดับความพึงพอใจ 4.5 ระดับความพึงพอใจ 4.0
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02
step

ค้นหาจุดรุก (Attack point)
การก าหนดเป้าหมาย

Theme Achievement

Overall Target
ความพึงพอใจในบรกิารการให้ข้อมลูสนับสนุน

เพื่อการตัดสินใจวางแผนงานวจิัยและผลิตผลงานทางวชิาการ

ระดับความพึงพอใจ 

4.0

(จากการส ารวจความต้องการ

สนับสนุนด้านการวจิัย ของอาจารย์

คณะบรหิารธุรกิจ มช. ปี 2563)

ระดับความพึงพอใจ 

4.5

(นโยบายจากการประชุม

คณะกรรมการวจิัยคร้ังท่ี 12/2563)

เป้าหมายจุดรุก

Rearrange “ยะใหม่”

Process

Time
65mins    15mins

Eliminate “โจ้งขว้าง”

Program

Combine “ต้อมกั๋น”

Manual

Simplify “ใจ้หื้อง่าย”

เพ่ิมระดับความ

พึงพอใจ 0.5
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ปรับปรุงและพัฒนา
วธิีการให้ข้อมูลและ

ลดระยะเวลาการให้บรกิาร 

สร้างขั้นตอนการท างาน
ตามวถิีทางระบบ Lean
(ความสูญเปล่าน้อยท่ีสุด)

โดยใช้ 
Service Gap Model

ก าจัดขั้นตอนความสูญเปล่า
หรอืกิจกรรมท่ีไม่มีความจ าเป็น

จัดท า Work Flow / ECRS 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Soft Files)

สร้าง / เลือก ช่องทาง
การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ

สร้างช่องทางการส่ือสาร
ให้ตรงกับความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมาย

ส ารวจและประเมินความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมายผ่านระบบ online

พัฒนาโปรแกรม

ท่ีใช้ในการสนับสนุน

การตัดสินใจ

สร้างโปรแกรม
โดยใช้เคร ื่องมือ

ท่ีเข้าถึงง่ายและสะดวก

สร้างเกณฑ์ประเมิน 
Platform ท่ีสอดคล้อง
กับโปรแกรมโดยใช้
เคร ื่องมือท่ีมีอยู่แล้ว

เขียนโปรแกรมตาม Platform 
ท่ีได้รับคัดเลือก

คัดเลือก Platform 
ตามเกณฑ์ท่ีประเมิน

เรยีนจากช่องทางจาก Social 
(YouTube)+Free Training House

จัดท าคู่มือการใช้งาน

จัดท าคู่มือพร้อมใช้งาน
เพ่ือให้ง่ายต่อการเข้าใจ
และสะดวกในการเข้าถึง

จัดท าในรูปแบบ 
Infographic

ศึกษาเรยีนรู้เก่ียวกับ
โปรแกรมท่ีจัดท า Infogrphic
และจัดท าข้อมูลท่ีได้จากจุดรุกท่ี 1

แนวทางระดับ 1
(ยังไม่ได้ปฏิบัต)ิ

แนวทางระดับ 2
(น าไปปฏิบัติได้แล้ว)

แนวทางระดับ 3
(น าไปปฏิบัติได้แล้ว)

03
step

Theme Achievement

เสนอแนวทางด าเนินการหรอืไอเดีย (Conceptual Idea)
การแปลงนโยบายธุรกิจ (Business Policy) ลงสู่วธิีการปฏิบัติ (Scenario) How-How Analysis >> วธิีการปฏิบัติ (Scenario)
หัวข้อปัญหา (Theme): การพัฒนากระบวนการการให้ข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจวางแผนผลิตผลงานวชิาการ

1

2

3

4

5

6

Scenario

จุดรุกท่ี 1

จุดรุกท่ี 2

จุดรุกท่ี 3
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Tree Diagram : 
How How Analysis



ค้นหาวธิีปฏิบัติที่น าไปสู่ความส าเร็จ (Successful Scenario)
น าหลัก ECRS มาวเิคราะห์เพ่ือพัฒนาขั้นตอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

Scenario

เกณฑ์การประเมิน

คะแนน

ประเมิน

ผลตัดสิน

(>15)

การส่งผลส าเร็จของ

หัวข้อส ารวจ

(2)

สามารถท าได้ตามแผนและ

ระยะเวลาท่ีก าหนด

(2)

การส่งผลต่อ

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง

(3)

ขั้นตอน

ปฏิบัติ

(3)

1. ก าจัดขั้นตอนความสูญเปล่า
3 3 3 3

30
6 6 9 9

2. จัดท า Work Flow / ECRS
3 3 3 3

30
6 6 9 9

3. ส ารวจและประเมินความต้องการผ่านระบบ 

online

3 3 3 3
30

6 6 9 9

4. เรยีนรู้ Platform ตามเกณฑ์ประเมิน
3 3 3 3

30
6 6 9 9

5. เขียนโปรแกรมตาม Platform
ท่ีคัดเลือก

3 3 3 3
27

6 6 9 6

6. ศึกษาเรยีนรู้เก่ียวกับโปรแกรม                   

และจัดท าข้อมูลท่ีได้จากจุดรุกท่ี 1

2 2 3 3
26

4 4 9 9

04
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เล
ือ
ก
ท
ั้ง
ห
ม
ด

เก
ณ
ฑ
์ก
าร
ป
ระ
เม
ิน สามารถท าได้ตามแผนระยะเวลาที่ก าหนดการส่งผลส าเร็จของหัวข้อส ารวจ การส่งผลต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนปฏิบัติคะแนน

ส่งผลมาก

ส่งผลค่อนข้างมาก

ส่งผลน้อย

ได้ตามแผน

ใช้เวลาค่อนข้างมากกว่าแผน

ใช้เวลามากกว่าแผน

ส่งผลทางบวก

ไม่ส่งผล

ส่งผลทางลบ

มีความง่าย /เกิดความสูญเปล่า (Wastes) น้อยมาก

ยอมรับ ปฏิบัติได้

ยุ่งยาก ซับซ้อน

3

2

1 Page 19



Customer
Expected 
Service

Gap 5
External Gap

Perceived
Service

Service 
Delivery Comm.

Gap

Service
Communication

Gap 3
Delivery Gap

Gap 4

Service
Design

Gap 2
Design Gap

Service
Knowledge

External Service quality

K
n
o
w

le
d
g
e
 G

a
p

External

Internal

G
a
p
 1

Desired expectations
More than
acceptable

More than adequate 
performance

Delight
Zone of 

tolerance

Adequate expectations Acceptable
Adequate 

performance
Satisfaction

Customer expectations Unacceptable
Less than adequate 

performance
Dissatisfaction

Customer Gap
Pre-performance

expectations
Service process Outcome state

Customer Perceptions

Good

Better

Best

Current

QCC

TA for Future

เพื่อสิ่งท่ีดีกว่า!!!

Putting It All Together 
Closing the Gaps 

Customer delight!!!

“เพื่อปิดช่องว่าง (Gap) ของ Overall Target”

The Gap Model for Customer Service
was developed by Parasuraman, Zeithaml, Berry (1985).

Page 20

https://www.tti-global-research.co.uk/customer-expectation-customer-perception-gap-analysis-pzb
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Scenario 1 : ก าจัดขั้นตอนความสูญเปล่าหรอืกิจกรรมท่ีไม่มีความจ าเป็น โดยใช้ ECRS Model

1.1 ส ารวจขั้นตอนการให้ข้อมูลในปัจจุบัน

(วธิีการ/ระยะเวลา/อ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง)
1.2 พิจารณาปรับปรุงขั้นตอนให้มี

ประสิทธิภาพลดระยะเวลา
1.3 สรุปขั้นตอนการให้ข้อมูล

เป้าหมายจุดรุก

1.1

A ณัฐปภัสร์

เป้าหมายจุดรุก

1.1

เป้าหมายจุดรุก

1.1, 1.2
เป้าหมายจุดรุก

1.1,1.2,2,3

5 ขั้นตอน ใช้เวลาประมาณ 65 นาที

ระยะเวลา: สัปดาห์ท่ี 1 ของส.ค. งบประมาณ: ไม่มี ระยะเวลา: สัปดาห์ท่ี 2 ของส.ค. งบประมาณ: ไม่มี

4 ขั้นตอน ใช้เวลาประมาณ 15 นาที

ระยะเวลา: สัปดาห์ท่ี 2 ของส.ค. งบประมาณ: ไม่มี

ด าเนินวธิีการปฏิบัติที่น าไปสู่ความส าเร็จ (Action Plan)
หัวข้อปัญหา (Theme): การพัฒนากระบวนการการให้ข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจวางแผนผลิตผลงานวชิาการ
วัตถุประสงค/์เป้าหมาย (Why) เพ่ือเพ่ิมระดับความพึงพอใจในการบรกิารให้ข้อมูลสนับสนุนเพ่ือการตัดสินใจ (Overall Target)

R A C I

ผุสดี
ณัฐปภัสร์

ณัฐปภัสร์ อัญชลี พิชชากร
นิวัฒน์

R A C I

ผุสดี
ณัฐปภัสร์

ณัฐปภัสร์ อัญชลี พิชชากร
นิวัฒน์

R A C I

ผุสดี ณัฐปภัสร์ อัญชลี พิชชากร
นิวัฒน์
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Scenario 2 : จัดท า Work Flow เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Soft Files)

เป้าหมายจุดรุก

1.1, 2, 3

2.1 ล าดับขั้ นตอนและว ธิี การท างาน 

เร ิ่มต้นถึงส้ินสุดโดยใช้ Flow Chart

เป้าหมายจุดรุก

1.1

เป้าหมายจุดรุก

1.1

เป้าหมายจุดรุก

1.1, 2, 3

2.2 ระบุระยะเวลาและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

โดยใช้ Swim Lane Diagram 
2.3 ตรวจสอบ ปรับปรุงวธิีการปฏิบัติงาน

2.4 จัดท าประกาศใช้เป็นมาตรฐาน

การปฏิบัติงาน

A ผุสดี

เป้าหมายจุดรุก

1.1

ระยะเวลา: สัปดาห์ท่ี 2 ของส.ค. งบประมาณ: ไม่มี ระยะเวลา: สัปดาห์ท่ี 2 ของส.ค. งบประมาณ: ไม่มี

ระยะเวลา: สัปดาห์ท่ี 2-3 ของก.ย. งบประมาณ: ไม่มี

ระยะเวลา: สัปดาห์ท่ี 4 ของก.ย. งบประมาณ: ไม่มี

ด าเนินวธิีการปฏิบัติที่น าไปสู่ความส าเร็จ (Action Plan)
หัวข้อปัญหา (Theme): การพัฒนากระบวนการการให้ข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจวางแผนผลิตผลงานวชิาการ
วัตถุประสงค/์เป้าหมาย (Why) เพ่ือเพ่ิมระดับความพึงพอใจในการบรกิารให้ข้อมูลสนับสนุนเพ่ือการตัดสินใจ (Overall Target)

R A C I

ผุสดี ผุสดี อัญชลี
ณัฐปภัสร์

พิชชากร
นิวัฒน์

R A C I

ณัฐปภัสร์ ผุสดี อัญชลี พิชชากร
นิวัฒน์

R A C I

พิชชากร อัญชลี ผุสดี ณัฐปภัสร์
นิวัฒน์

R A C I

อัญชลี
ณัฐปภัสร์

ผุสดี ผุสดี พิชชากร
นิวัฒน์
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Scenario 3 : ส ารวจและประเมินความต้องการรูปแบบช่องทางการสื่อสารของกลุ่มเป้าหมาย
ผ่านระบบ online

3.1 ออกแบบการส ารวจ 3.2 ส ารวจความต้องการ/ความคาดหวัง

รูปแบบช่องทางการส่ือสาร 3.3 ประมวลและสรุปผลการส ารวจ

เป้าหมายจุดรุก

1.1, 2

R A C I

ผุสดี
ณัฐปภัสร์

ผุสดี อัญชลี พิชชากร
นิวัฒน์

เป้าหมายจุดรุก

1.1, 2

R A C I

อัญชลี ณัฐปภัสร์ ผุสดี พิชชากร
นิวัฒน์

เป้าหมายจุดรุก

1.1, 1.2, 2, 3

A ผุสดี

เป้าหมายจุดรุก

1.1

ระยะเวลา: สัปดาห์ท่ี 3-4 ของส.ค.งบประมาณ: ไม่มี ระยะเวลา: สัปดาห์ท่ี 4 ของส.ค. งบประมาณ: ไม่มี

คณาจารย์ & 
คณะกรรมการวจิัย

ระยะเวลา: สัปดาห์ท่ี 1 ของก.ย. งบประมาณ: ไม่มี

ด าเนินวธิีการปฏิบัติที่น าไปสู่ความส าเร็จ (Action Plan)
หัวข้อปัญหา (Theme): การพัฒนากระบวนการการให้ข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจวางแผนผลิตผลงานวชิาการ
วัตถุประสงค/์เป้าหมาย (Why) เพ่ือเพ่ิมระดับความพึงพอใจในการบรกิารให้ข้อมูลสนับสนุนเพ่ือการตัดสินใจ (Overall Target)

R A C I

ผุสดี
พิชชากร

ผุสดี อัญชลี ณัฐปภัสร์
นิวัฒน์
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Scenario 4 : เรยีนรู้ Platform ตามเกณฑ์ประเมินจากช่องทางออนไลน์ Social Media (YouTube) 
และ Free Training Course

เป้าหมายจุดรุก

1.1, 2
เป้าหมายจุดรุก

2
เป้าหมายจุดรุก

1.1, 2

4.2 สรุปการท างานของ Platform ต่างๆ 

ท่ีค้นหาในเบื้องต้น4.1 น าข้อมูลท่ีได้จากการส ารวจ

มาวเิคราะห์ค้นหา Platform 4.3
ประเมิน Platform ท่ีเป็นไปตามเกณฑ์

ประเมิน โดยให้สอดคล้องกับความต้องการ 

(ข้ันตอนท่ีประกาศใช้ 2.4)

A อัญชลี

เป้าหมายจุดรุก

2

ระยะเวลา: สัปดาห์ท่ี 3 ของส.ค. งบประมาณ: ไม่มี

ที่มา https://www.9experttraining.com

ระยะเวลา: สัปดาห์ท่ี 3 ของส.ค. งบประมาณ: ไม่มี

ที่มา https://docs.microsoft.com/th-th/powerapps/

ระยะเวลา: สัปดาห์ท่ี 4 ของส.ค. งบประมาณ: ไม่มี

ด าเนินวธิีการปฏิบัติที่น าไปสู่ความส าเร็จ (Action Plan)
หัวข้อปัญหา (Theme): การพัฒนากระบวนการการให้ข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจวางแผนผลิตผลงานวชิาการ
วัตถุประสงค/์เป้าหมาย (Why) เพ่ือเพ่ิมระดับความพึงพอใจในการบรกิารให้ข้อมูลสนับสนุนเพ่ือการตัดสินใจ (Overall Target)

R A C I

อัญชลี อัญชลี ณัฐปภัสร์ ผุสดี
พิชชากร
นิวัฒน์

R A C I

อัญชลี อัญชลี ณัฐปภัสร์ ผุสดี
พิชชากร
นิวัฒน์

R A C I

อัญชลี อัญชลี ผุสดี
ณัฐปภัสร์
พิชชากร

นิวัฒน์
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Scenario 4 : เรยีนรู้ Platform ตามเกณฑ์ประเมินจากช่องทางออนไลน์ Social Media (YouTube) 
และ Free Training Course

เป้าหมายจุดรุก

2

4.4 สรุปผลการคัดเลือก Platform 

ท่ีจะน ามาใช้งาน

A อัญชลี

เป้าหมายจุดรุก

2

ระยะเวลา: สัปดาห์ท่ี 4 ของส.ค. งบประมาณ: ไม่มี

ด าเนินวธิีการปฏิบัติที่น าไปสู่ความส าเร็จ (Action Plan)
หัวข้อปัญหา (Theme): การพัฒนากระบวนการการให้ข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจวางแผนผลิตผลงานวชิาการ
วัตถุประสงค/์เป้าหมาย (Why) เพ่ือเพ่ิมระดับความพึงพอใจในการบรกิารให้ข้อมูลสนับสนุนเพ่ือการตัดสินใจ (Overall Target)

เพื่อสร้าง Decision Making Program ในการเลือกวารสาร
เพื่อตีพิมพ์ (@CMUBS Journal Finder)

R A C I

อัญชลี อัญชลี ผุสดี
ณัฐปภัสร์

พิชชากร
นิวัฒน์
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Data Input

Journal catalogue 
(details : name , ISSN, 
database, reward, 
grant support,link)

ไฟล์ Excel ท่ีมีข้อมูล 
- Journal 

Information
- เงินรางวัล
- ทุนตามเคส

Process Output

Robotic Process 
Automation (RPA)*

Application

เพ่ือสร้าง Decision Making Program ในการเลือกวารสารเพ่ือตีพิมพ์ (@CMUBS Journal Finder)

4.4 สรุปผลการคัดเลือก Platform ที่จะน ามาใช้งาน
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Scenario 4 : เรยีนรู้ Platform ตามเกณฑ์ประเมินจากช่องทางออนไลน์ Social Media (YouTube) 
และ Free Training Courses

เป้าหมายจุดรุก

2

4.5
เรยีนรู้ Platform ท่ีเลือกใช้งานจาก

ช่องทางออนไลน์ Social Media

(YouTube) และ Free Training Courses

A อัญชลี

เป้าหมายจุดรุก

2

ระยะเวลา: เดือนสิงหาคม งบประมาณ: ไม่มี

ด าเนินวธิีการปฏิบัติที่น าไปสู่ความส าเร็จ (Action Plan)
หัวข้อปัญหา (Theme): การพัฒนากระบวนการการให้ข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจวางแผนผลิตผลงานวชิาการ
วัตถุประสงค/์เป้าหมาย (Why) เพ่ือเพ่ิมระดับความพึงพอใจในการบรกิารให้ข้อมูลสนับสนุนเพ่ือการตัดสินใจ (Overall Target)

เรยีนออนไลน์
ทุกวันอังคารและพฤหัสบดี 

R A C I

อัญชลี อัญชลี ผุสดี
ณัฐปภัสร์

พิชชากร
นิวัฒน์
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ผุสดี
ณัฐปภัสร์

ณัฐปภัสร์ อัญชลี พิชชากร
นิวัฒน์
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1) ศึกษาความเป็นไปได้ของการน าข้ันตอนท่ี

ประกาศใช(้2.4) และPlatform ท่ีจะน ามา

ใช้งาน(4.3)

2) สรุปปัญหาเปรยีบเทียบระหว่างรูปแบบการให้ข้อมูล

แบบเดิมและการให้ข้อมูลในรูปแบบท่ีผู้ใช้งานต้องการ

3) สรุปปัญหาเปรยีบเทียบระหว่างรูปแบบการให้ข้อมูล

แบบเดิมและการให้ข้อมูลในรูปแบบท่ีผู้ใช้งานต้องการ

1) การสืบค้นวารสารใน

ฐานข้อมูล

2) การสืบค้นประกาศ

3) การค้นหาเรยีกดูอัตรา

เงินสนับสนุน

4) สรุปรายงานผลการ

สืบค้น

Scenario 5 : เขียนโปรแกรมตาม Platform ท่ีได้รับการคัดเลือก

เป้าหมายจุดรุก

2
เป้าหมายจุดรุก

1.1, 2

เป้าหมายจุดรุก

2

5.1
ค้นหาปัญหา โอกาสและเป้าหมายการ

จัดท าโปรแกรม โดยรวบรวมข้อมูลเพ่ือ

ประเมิน และก าหนดความต้องการ 

ดังน้ี

5.2 ออกแบบวเิคราะห์โปรแกรม 5.3 วเิคราะห์ออกแบบโครงสร้างโปรแกรม

เป้าหมายจุดรุก

2

5.4 พัฒนาโปรแกรม

A ณัฐปภัสร์

เป้าหมายจุดรุก

2

1) ระเบียบประกาศ >>

เงินสนับสนุน 

2) เกณฑ์วชิาการสกอ. 

มช. AACSB >>

ฐานข้อมูลวารสารท่ี

น ามาใช้ประโยชน์

3) ความต้องการของ

ผู้ใช้งาน >> เวลาท่ี

ผู้ใช้งานพึงพอใจ

ระยะเวลา: สัปดาห์ท่ี 1 ของก.ย. งบประมาณ: ไม่มี ระยะเวลา: สัปดาห์ท่ี 1 ของก.ย. งบประมาณ: ไม่มี

ระยะเวลา: สัปดาห์ท่ี 2 ของก.ย. งบประมาณ: ไม่มี

ระยะเวลา: สัปดาห์ท่ี 2-3 ของก.ย. งบประมาณ: ไม่มี

ด าเนินวธิีการปฏิบัติที่น าไปสู่ความส าเร็จ (Action Plan)
หัวข้อปัญหา (Theme): การพัฒนากระบวนการการให้ข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจวางแผนผลิตผลงานวชิาการ
วัตถุประสงค/์เป้าหมาย (Why) เพ่ือเพ่ิมระดับความพึงพอใจในการบรกิารให้ข้อมูลสนับสนุนเพ่ือการตัดสินใจ (Overall Target)

R A C I

ณัฐปภัสร์ ณัฐปภัสร์ อัญชลี
ผุสดี

พิชชากร
นิวัฒน์

R A C I

ณัฐปภัสร์ ณัฐปภัสร์ อัญชลี
ผุสดี

พิชชากร
นิวัฒน์

R A C I

อัญชลี ณัฐปภัสร์ ณัฐปภัสร์ ผุสดี
พิชชากร
นิวัฒน์
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ช่ือวารสาร

Business & 
Business Related 

(Key Word & Scope)

อยู่ในฐานข้อมูล
7 International

(ERIC, MathSciNet, Pubmed, 

Scopus, JSTOR, Project Muse, 
Web of Science

(SSCI, SCIE,AHCI))

1 National
(TCI 1 และ TCI 2)

งานวิจัยของท่าน
เกี่ยวกับ PhD. 

เงินสนับสนุนต่อยอดผลงานจาก PhD.

01

YES

02

YES

YES

03

ABS (4*) World Elite [250,000 บาท]

ABDC (A*,A) / ABS (4,3)/ Scimago (Q1,Q2) / WOS (Q1,Q2) [90,000 บาท]

ABDC (B,C) / ABS (2,1)/ Scimago (Q3,Q4) /WOS (Q3,Q4) [60,000 บาท]

NO ส้ินสุด

NO

NO ท่านได้รับทุนวิจัย

04
รางวัลYES

05

1st Author /
Corresponding
ร้อยละ 100

Co-Author
(ไม่เกินล าดับที่ 3)

ร้อยละ 35

ABS (4*) World Elite [500,000 บาท]

ABDC (A*) / ABS (4)/ Scimago (Q1) / WOS (Q1) [300,000 บาท]
2

ABDC (A) / ABS (3)/ Scimago (Q2) / WOS (Q2) [200,000 บาท]
2

ABDC (B) / ABS (2)/ Scimago (Q3) / WOS (Q3) [80,000 บาท]
2

ABDC (ฉ) / ABS (1)/ Scimago (Q4) / WOS (Q4) [50,000 บาท]

2ERIC, MathSciNet, Pubmed, Scopus, JSTOR, Project Muse,Web of Science (SSCI, SCIE,AHCI)) [25,000 บาท]

ผ

ABS (4*) World Elite [175,000 บาท]

ABDC (A*) / ABS (4)/ Scimago (Q1) / WOS (Q1) [105,000 บาท]

ABDC (A) / ABS (3)/ Scimago (Q2) / WOS (Q2) [70,000 บาท]
2

ABDC (B) / ABS (2)/ Scimago (Q3) / WOS (Q3) [28,000 บาท]
2

ABDC (ฉ) / ABS (1)/ Scimago (Q4) / WOS (Q4) [17,500 บาท]

2ERIC, MathSciNet, Pubmed, Scopus, JSTOR, Project Muse,Web of Science (SSCI, SCIE,AHCI)) [8,750 บาท]

NO

1st Author /
Corresponding เท่าน้ัน

ทุนวิจัย +
รางวัล

ฐานข้อมูล + 
คุณภาพ

International

2ERIC, MathSciNet, Pubmed, Scopus, JSTOR, Project Muse,Web of 
Science (SSCI, SCIE,AHCI)) [30,000 บาท] + [25,000 บาท] = [55,000 บาท]

ABS (4*) World Elite 
[275,000 บาท] + [500,000 บาท] = [775,000 บาท]

ABDC (A*) / ABS (4)/ Scimago (Q1) / WOS (Q1) 
[205,000 บาท] + [300,000 บาท] = [505,000 บาท]

2

ABDC (A) / ABS (3)/ Scimago (Q2) / WOS (Q2) 
[170,000 บาท] + [200,000 บาท] = [370,000 บาท]

2

ABDC (B) / ABS (2)/ Scimago (Q3) / WOS (Q3) 
[128,000 บาท] + [80,000 บาท] = [208,000 บาท]

2

ABDC (ฉ) / ABS (1)/ Scimago (Q4) / WOS (Q4) 
[117,500 บาท] + [50,000 บาท] = [167,500 บาท]

TCI Tier 1 (En) [30,000 บาท]

TCI Tier 1 (Th) [20,000 บาท]

TCI Tier 1 (En) [70,000 บาท]

TCI Tier 1 (Th) [50,000 บาท]

TCI Tier 1 (Th) [40,000 บาท] 
only 1 in 3 yrs.

ABS (4*) World Elite 
[100,000 บาท] + [500,000 บาท] = [600,000 บาท]

ABDC (A*) / ABS (4)/ Scimago (Q1) / WOS (Q1)
[100,000 บาท] + [300,000 บาท] = [400,000 บาท]

2

ABDC (A) / ABS (3)/ Scimago (Q2) / WOS (Q2) 
[100,000 บาท] + [200,000 บาท] = [300,000 บาท]

2

ABDC (B) / ABS (2)/ Scimago (Q3) / WOS (Q3) 
[100,000 บาท] + [80,000 บาท] = [180,000 บาท]

2

ABDC (ฉ) / ABS (1)/ Scimago (Q4) / WOS (Q4) 
[100,000 บาท] + [50,000 บาท] = [150,000 บาท]

2

ERIC, MathSciNet, Pubmed, Scopus, JSTOR, Project Muse,Web of 
Science (SSCI, SCIE,AHCI)) [70,000 บาท] + [25,000 บาท] = [95,000 บาท]05

ฐานข้อมูล + 
คุณภาพ

International

ฐานข้อมูล + 
คุณภาพ

International

National

National

ส้ินสุด

Process Diagram Total Results = 32

06

06

06
อาจารย์ + Mentor
(ทุน + Top Up)

อาจารย์ + อาจารย์

อาจารย์ +
(นักศึกษา > 1 คน)
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R A C I

ผุสดี
ณัฐปภัสร์

ณัฐปภัสร์ อัญชลี พิชชากร
นิวัฒน์

R A C I

ผุสดี
ณัฐปภัสร์

ณัฐปภัสร์ อัญชลี พิชชากร
นิวัฒน์

R A C I

พิชชากร
นิวัฒน์

ณัฐปภัสร์ อัญชลี ผุสดี
ณัฐปภัสร์

05
step

Theme Achievement

เป้าหมายจุดรุก

2
เป้าหมายจุดรุก

2

5.5
ทดสอบโปรแกรม โดยอาจารย์ผู้แทน

ภาควชิาท่ีมีผลงานตีพิมพ์สูงสุด 

3 อันดับ และน าผลการทดสอบมา

ปรับปรุงให้พร้อมใช้งานต้องการ

5.6
ติดตั้งโปรแกรม ขอความอนุเคราะห์

เ ผ ย แ พ ร่ แ ล ะ ติ ด ตั้ ง โ ป ร แ ก ร ม ผ่ า น

คณะกรรมการวจิัยไปยังคณบดีเพ่ือพิจารณา 

เป้าหมายจุดรุก

2

5.7
บ ารุงรักษา จัดท าคู่มือใช้งานระบบ 

โดยระบุระยะเวลาการปรับปรุงข้อมูล ผู้ดูแล 

และการส ารองข้อมูลให้พร้อมใช้งาน

A ณัฐปภัสร์

เป้าหมายจุดรุก

2

ระยะเวลา: สัปดาห์ท่ี 2-3 ของก.ย. งบประมาณ: ไม่มี ระยะเวลา: สัปดาห์ท่ี 2-3 ของก.ย. งบประมาณ: ไม่มี ระยะเวลา: สัปดาห์ท่ี 3-4 ของก.ย. งบประมาณ: ไม่มี

ด าเนินวธิีการปฏิบัติที่น าไปสู่ความส าเร็จ (Action Plan)
หัวข้อปัญหา (Theme): การพัฒนากระบวนการการให้ข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจวางแผนผลิตผลงานวชิาการ
วัตถุประสงค/์เป้าหมาย (Why) เพ่ือเพ่ิมระดับความพึงพอใจในการบรกิารให้ข้อมูลสนับสนุนเพ่ือการตัดสินใจ (Overall Target)
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Scenario 5 : เขียนโปรแกรมตาม Platform ท่ีได้รับการคัดเลือก



R A C I

พิชชากร ผุสดี อัญชลี ณัฐปภัสร์
นิวัฒน์

R A C I

อัญชลี
พิชชากร

พิชชากร ผุสดี
ณัฐปภัสร์

นิวัฒน์

R A C I

ผุสดี
พิชชากร

พิชชากร อัญชลี ณัฐปภัสร์
นิวัฒน์

R A C I

ผุสดี พิชชากร อัญชลี
พิชชากร

ณัฐปภัสร์
นิวัฒ

R A C I

พิชชากร พิชชากร อัญชลี ผุสดี
ณัฐปภัสร์
นิวัฒน์

ด าเนินวธิีการปฏิบัติที่น าไปสู่ความส าเร็จ (Action Plan)
05

step

Theme Achievement

หัวข้อปัญหา (Theme): การพัฒนากระบวนการการให้ข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจวางแผนผลิตผลงานวชิาการ
วัตถุประสงค/์เป้าหมาย (Why) เพ่ือเพ่ิมระดับความพึงพอใจในการบรกิารให้ข้อมูลสนับสนุนเพ่ือการตัดสินใจ (Overall Target)

Scenario 6 : รวบรวมขั้นตอน / กระบวนการการปรับปรุงและพัฒนาวธิีการให้ข้อมูลและลดระยะเวลา
การให้บรกิาร (จุดรุกท่ี1) เพ่ือจัดท าคู่มือพร้อมใช้งานในรูปแบบ Infographic

เป้าหมายจุดรุก

1.1, 2, 3

6.1 ก าหนดวัตถุประสงค์ในการน าเสนอข้อมูล

เป้าหมายจุดรุก

3
เป้าหมายจุดรุก

3

6.2 ก าหนดและวเิคราะห์กลุ่มเป้าหมาย 6.3 ก าหนดหัวข้อและรวบรวมข้อมูล

เป้าหมายจุดรุก

1.1, 3

6.4 จัดล าดับข้อมูลและเรยีบเรยีงเร ื่องราว

เป้าหมายจุดรุก

1.1, 3

6.5 ก าหนดรูปแบบการน าเสนอข้อมูล

A พิชชากร

เป้าหมายจุดรุก

3

R A C I

พิชชากร พิชชากร อัญชลี ผุสดี
ณัฐปภัสร์
นิวัฒน์

R A C I

ณัฐปภัสร์
นิวัฒน์

พิชชากร อัญชลี ผุสดี

R A C I

พิชชากร พิชชากร อัญชลี ผุสดี
ณัฐปภัสร์
นิวัฒน์

เป้าหมายจุดรุก

1.1, 3
เป้าหมายจุดรุก

1.1, 1.2, 
2, 3

6.7 ออกแบบ Infographic จัดท า

ข้อมูลท่ีได้จากจุดรุกท่ี 1 6.8 ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่คู่มือ 

Infographic

เป้าหมายจุดรุก

3

6.6
เลือกโปรแกรมการออกแบบท่ีต้องการ

ใช้ และเรยีนรู้วธิีการใช้งานโปรแกรม

ออกแบบ Infographic

ระยะเวลา: สัปดาห์ท่ี 1 ของก.ย. งบประมาณ: ไม่มี ระยะเวลา: สัปดาห์ท่ี 1 ของก.ย. งบประมาณ: ไม่มี ระยะเวลา: สัปดาห์ท่ี 1 ของก.ย. งบประมาณ: ไม่มี

ระยะเวลา: สัปดาห์ท่ี 1 ของก.ย. งบประมาณ: ไม่มี
ระยะเวลา: สัปดาห์ท่ี 2 ของก.ย. งบประมาณ: ไม่มี

ระยะเวลา: สัปดาห์ท่ี 2 ของก.ย. งบประมาณ: ไม่มี

ระยะเวลา: สัปดาห์ท่ี 3-4 ของก.ย.งบประมาณ: ไม่มี
ระยะเวลา: สัปดาห์ท่ี 1 ของต.ค. งบประมาณ: ไม่มี
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Theme Achievement

การปฏิบัติตามแผน05
step

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1.การคัดเลือกและก าหนดหัวข้อ Theme

2.ก าหนดจุดรุก

3. เสนอแนวทางด าเนินการหรอืไอเดีย

4. ค้นหาวธิีปฏิบัติท่ีน าไปสู่ความส าเร็จ 

Scenario

7. จัดท ามาตรฐาน บรหิารผลลัพธ์

ให้คงอยู่ต่อเน่ือง

6. ตรวจสอบผลลัพธ์

8. ทบทวนข้อผิดพลาด 

ปรับปรุงเป็นแผนการในอนาคต

5. ด าเนินวธีิปฏิบัติท่ีน าไปสู่ความส าเร็จ 
(Success Scenario)

Page 31

1.1 1.2 3.1 3.3 2.3 2.4 6.8

1.3 4.1 3.2 5.1 5.3 5.7

2.1 4.2 4.3 5.2 5.4 6.7

2.2 4.4 6.1 5.5

4.5 6.2 5.6

6.3 6.5

6.4 6.6

ด าเนินวธิีการปฏิบัติที่น าไปสู่ความส าเร็จ (Action Plan)

งาน (Task) ท่ีท าแล้ว งานท่ียังไม่ได้ท า



ตรวจยืนยันผลลัพธ์
ตรวจสอบกระบวนการ และผลลัพธ์ เปรยีบเทียบเป้าหมาย ผลก่อนและหลังในแต่ละ Scenario

4

4.5
CHART TITLE

สภาพต้องการ To Be

สภาพปัจจุบัน As Is

ระดับความพึงพอใจ 4.5
(นโยบายจากการประชุมคณะกรรมการวจิัยคร้ังท่ี12/2563)

ระดับความพึงพอใจ 4.0
(จากการส ารวจความต้องการสนับสนุนด้านการวจิัย ของอาจารย์คณะบรหิารธุรกิจ มช. ปี 2563)

ตรวจยืนยัน
ผลลัพธ์

To Be

As Is

G
A

P
 0

.5
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06
step

Theme Achievement



จัดท ามาตรฐาน บรหิารให้คงอยู่ต่อเนื่อง
จัดท าเป็นคู่มือหรอืค าแนะน าในการใช้งานตามวงจร SDCA
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07
step

Theme Achievement

ทบทวนข้อผิดพลาด
แผนการในอนาคต+ 08

step

STANDARDIZESTANDARDIZE

ACTCHECK

DO



For your attention.
งานบรหิารงานวจิัย บรกิารวชิาการและวเิทศสัมพันธ์ 
และศูนย์นวัตกรรมการจัดการ

Thank You!
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