
การติดตามการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปรับปรุงกิจกรรม 
 (รอบ 12 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

                                                                         สถาบันวิจัยและพัฒนา                      (/)ตามเป้าหมาย    ( ) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

ช่ือกิจกรรม/ 
กระบวนการ 

Process (เป้าหมายการ
ปรับปรุง) 

(กระบวนการ/ขั้นตอนใน
การดำเนินงาน) 

Process (ผลการปรับปรุง) 
(กระบวนการ/ขั้นตอนในการ

ดำเนินงาน) 

วิธีการดำเนินการ Output (สินค้า/บริการ) ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม 

ลดขั้นตอน/ 
ลดจำนวนวัน 

ยกเลิก
ขั้นตอน 

ยุบรวมกับ
กิจกรรมอื่น 

เป้าหมาย 
การปรับปรุง 

เป้าหมายหลัง 
การปรับปรุง 

ก่อนการ 
ปรับปรุง 

เป้าหมายหลังการ
ปรับปรุง 

1.การเปิดรับ
ข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อ
ขอรับทุน
สนับสนุนการวิจัย
ของมหาวิทยาลัย
ประจำปี
งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ✓   1. ด้านเวลา 
- การจัดทำ

ข้อมูลข้อเสนอ
โครงการวิจัย 
เพื่อเป็นข้อมูล
ดำเนินการใน
ขั้นตอนการ
พิจารณาใช้เวลา 
2 วันทำการ 
 
 
 
2. ด้านวัสด ุ
- แผ่นซีดี

บันทึกไฟล์
ข้อเสนอ
โครงการวิจัย 1 
แผ่น/โครงการ 
-กระดาษเฉลี่ย
โครงการละ 10 
แผ่น 

1. ด้านเวลา 
- การจัดทำ
ข้อมูลข้อเสนอ
โครงการวิจัย 
สามารถดึง
ข้อมูลจากระบบ
สารสนเทศมาใช้ 
โดยไม่ต้องพิมพ์
ข้อมูลทีละ
โครงการ ใช้
เวลาไม่เกิน 1 
วันทำการ 
2. ด้านวัสด ุ
- ข้อมูลข้อเสนอ
โครงการวิจัยใน
ระบบสารสนเทศ
ที่สามารถ
นำมาใช้สร้าง
ฐานข้อมูล
ข้อเสนอ
โครงการวิจัย 

1.ใช้วัสดุแผ่นซีดี1 
แผ่น/โครงการ 
2.กระดาษเฉลี่ย
โครงการละ10แผ่น 
3. เวลาการในการ
จัดทำข้อมูลข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อใช้
ในขั้นตอนการ
พิจารณาให้ทุน 2 
วันทำการ 

1. ลดการใช้วัสดุ 
แผ่นซีดไีด้ 100% 
2.ลดการใช้
กระดาษ 100% 
3. เวลาในการ
จัดทำข้อมูล
ข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อ
ใช้ในขั้นตอนการ
พิจารณาให้ทุน 
ไมเ่กิน1 วนัทำการ 

เวียนหนังสือแจ้งประกาศ
รับทุนไปยังหน่วยงานคณะ
และประกาศเผยแพร่ทาง

เว็บไซต์ของสถาบันวิจยัและ
พัฒนา 

นักวิจยัส่งข้อเสนอ
โครงการวิจัย รูปแบบ
เอกสาร (paper) 1 ชุด 

พร้อมไฟล์ข้อมูลบันทึกใน
แผ่นซีดี 1 แผ่น 

ผูร้ับผิดชอบของ
สถาบันวิจยั รวมรวม
ข้อเสนอโครงการวิจยั 
(paper) และ copy ไฟล์
ข้อเสนอโครงการวิจัย
จากแผ่นซีดีลงเครื่อง
คอมพิวเตอร์ทีละ

โครงการ 

ผู้รับผิดชอบจัดทำข้อมูล
ข้อเสนอโครงการวิจยั โดย
วิธีพิมพ์ข้อมูลโครงการทีละ

โครงการ เพื่อเป็น
ฐานข้อมูลสำหรับใช้ในการ

พิจารณาให้ทุน 

เวียนหนังสือแจ้งประกาศรับ
ทุนไปยังหน่วยงานคณะและ
ประกาศเผยแพร่ทางเว็บไซต์
ของสถาบันวจิัยและพัฒนา 

นักวิจยัส่งข้อเสนอ
โครงการวิจัยโดยลงทะเบียน

ออนไลน์ผ่านระบบ
สารสนเทศ (Google Form) 
พร้อมส่งเอกสาร (paper) 1 

ชุด  

ผู้รับผิดชอบของสถาบันวจิัย 
จัดทำข้อมูลข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพือ่เป็น

ฐานข้อมูลสำหรับใช้ในการ
พิจารณาให้ทุน โดยดึงข้อมูล
จากระบบสารสนเทศ พร้อม

รวบรวมข้อเสนอโครงการวิจัย 
(paper) 



 การวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปรับปรุงกิจกรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
                                                                             สถาบันวิจัยและพัฒนา                                (  ) กำลังดำเนินการ  ( / ) ดำเนินการแล้วเสร็จ   

ช่ือกิจกรรม/ 
กระบวนการ 

Process (เป้าหมายการ
ปรับปรุง) 

(กระบวนการ/ขั้นตอนใน
การดำเนินงาน) 

Process (ผลการปรับปรุง) 
(กระบวนการ/ขั้นตอนในการ

ดำเนินงาน) 

วิธีการดำเนินการ Output (สินค้า/บริการ) ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม 

ลดขั้นตอน/ 
ลดจำนวนวัน 

ยกเลิก
ขั้นตอน 

ยุบรวมกับ
กิจกรรมอื่น 

เป้าหมาย 
การปรับปรุง 

ผล 
การปรับปรุง 

เป้าหมาย 
ปรับปรุง 

 ผลการ 
ปรับปรุง 

1.การเปิดรับ
ข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อ
ขอรับทุน
สนับสนุนการวิจัย
ของมหาวิทยาลัย
ประจำปี
งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ✓   1. ด้านเวลา 
- การจัดทำ

ข้อมูลข้อเสนอ
โครงการวิจัย 
เพื่อเป็นข้อมูล
ดำเนินการใน
ขั้นตอนการ
พิจารณาใช้เวลา 
2 วันทำการ 
 
 
 
2. ด้านวัสด ุ
- แผ่นซีดี

บันทึกไฟล์
ข้อเสนอ
โครงการวิจัย 1 
แผ่น/โครงการ 
-กระดาษเฉลี่ย
โครงการละ 10 
แผ่น 

1. ด้านเวลา 
- การจัดทำ
ข้อมูลข้อเสนอ
โครงการวิจัย 
สามารถดึง
ข้อมูลจากระบบ
สารสนเทศมาใช้ 
โดยไม่ต้องพิมพ์
ข้อมูลทีละ
โครงการ ใช้
เวลาไม่เกิน 1 
วันทำการ 
2. ด้านวัสด ุ
- ข้อมูลข้อเสนอ
โครงการวิจัยใน
ระบบสารสนเทศ
ที่สามารถ
นำมาใช้สร้าง
ฐานข้อมูล
ข้อเสนอ
โครงการวิจัย 

1.ใช้วัสดุแผ่นซีดี1 
แผ่น/โครงการ 
2.กระดาษเฉลี่ย
โครงการละ10แผ่น 
3. เวลาการในการ
จัดทำข้อมูลข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อใช้
ในขั้นตอนการ
พิจารณาให้ทุน 2 
วันทำการ 

1. ไม่ใช้แผ่นซีดี
(ลดการใช้วัสดุ 
แผ่นซีดไีด้ 100%) 
2.ไม่ใช้กระดาษ 
(ลดการใช้
กระดาษ 100%) 
3. ลดเวลาในการ
จัดทำข้อมูล
ข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อ
ใช้ในขั้นตอนการ
พิจารณาให้ทุน 
ร้อยละ 50 
(เหลือไมเ่กิน1 วนั
ทำการ) 

 

เวียนหนังสือแจ้ง
ประกาศรับทุนไปยัง
หน่วยงานคณะและ
ประกาศเผยแพร่ทาง

เว็บไซต์ของสถาบันวิจยั
และพัฒนา 

นักวิจยัส่งข้อเสนอ
โครงการวิจัยโดย

ลงทะเบียนออนไลน์ผ่าน
ระบบสารสนเทศ 

(Google Form) พร้อม
ส่งเอกสาร (paper) 1 ชุด  

ผู้รับผิดชอบของ
สถาบันวิจยั จัดทำข้อมูล
ข้อเสนอโครงการวิจยัเพื่อ
เป็นฐานข้อมูลสำหรับใช้ใน
การพิจารณาให้ทุน โดยดึง
ข้อมูลจากระบบสารสนเทศ 

พร้อมรวบรวมขอ้เสนอ
โครงการวิจัย (paper) 

เวียนหนังสือแจ้ง
ประกาศรับทุนไปยัง
หน่วยงานคณะและ
ประกาศเผยแพร่ทาง

เว็บไซต์ของสถาบันวิจยั
และพัฒนา 

นักวิจยัส่งข้อเสนอ
โครงการวิจัยโดย

ลงทะเบียนออนไลน์ผ่าน
ระบบสารสนเทศ 

(Google Form) พร้อม
ส่งเอกสาร (paper) 1 ชุด  

ผู้รับผิดชอบของ
สถาบันวิจยั จัดทำข้อมูล
ข้อเสนอโครงการวิจยัเพื่อ
เป็นฐานข้อมูลสำหรับใช้ใน
การพิจารณาให้ทุน โดยดึง
ข้อมูลจากระบบสารสนเทศ 

พร้อมรวบรวมขอ้เสนอ
โครงการวิจัย (paper) 


