
ตัวอย่างโอกาสในการพัฒนาและประเด็นในส าคัญในการน าไปจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ 
หมวด ที ่ ตัวอย่างแผนพัฒนาคุณภาพ ที่มา (เกณฑ์) 

1.การน าองค์การ 1 การออกแบบและทบทวนระบบการน าองค์กร 1.1ก 

2 การทบทวนทิศทางองค์กรสู่ความเป็นเลิศ และการขับเคลื่อนวสิัยทัศน์สู่การปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

1.1ก(1) 

3 การเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรและการสื่อสารค่านิยมไปสู่การปฏิบัติ 1.1ก(1) 
4 การเสริมสร้างและส่งเสรมิธรรมาภิบาลองค์กรและการปฏิบตัิอย่างมีจริยธรรม 1.1ก(2) 
5 การเสริมสร้างวัฒนธรรมการท างานของบุคลากรที่มุ่งเน้นผูเ้รียนและลูกค้ากลุม่อื่นให้ไดร้ับ

ประสบการณ์ที่ด ี
1.1ก(3) 

6 พัฒนาระบบการสื่อสารองค์กรอยา่งมีประสิทธิภาพและรวดเร็วท้ังภายในและภายนอกองค์กร 
ครอบคลมุกลุ่มบคุลากร ผู้รับบริการ และผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

1.1ข(1) 

7 พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารทุกระดับและคณะกรรมการประจ าคณะ 
รวมถึงคณะกรรมการชุดต่างๆ เพือ่ให้ได้สารสนเทศไปปรับปรุงระบบการน าองค์กร 

1.2ก(2) 

8 พัฒนากระบวนการจดัการผลกระทบทางลบและความกังวลของสังคมที่มีต่อหลักสูตร บริการ 
และการปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ 

1.2ก(3) 

9 พัฒนากระบวนการสร้างความผูกพันกับชุมชนและสรา้งชุมชนเข้มแข็ง 1.2ค(1) 
10 กระบวนการเสริมสร้างความรับผดิชอบต่อสังคม และการประเมินผลกระทบต่อสังคม 1.2ค(2) 

2.กลยุทธ ์ 11 พัฒนากระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ทีม่ีประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล 2.1ก(1) 
12 พัฒนากระบวนการประเมินและปรับปรุงวิธีการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศที่ใช้ใน

การวางแผนกลยุทธ์  (การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกท่ีคมชดั) 
2.1ก(1) 

13 การออกแบบระบบงานและการตดัสินใจเรื่องระบบงานท่ีมีประสิทธิภาพและสนับสนุนองค์กรสู่
ความเป็นเลิศ 

2.1ก(4) 

14 การวิเคราะหส์มรรถนะหลักในอนาคตและโอกาสเชิงกลยุทธ์และแนวทางการตอบสนอง 2.1ก(4) 

15 การพัฒนากลยุทธ์ท่ีตอบสนองต่อความท้าทายและความต้องการขององค์กร 
(การวางแผนเชิงกลยุทธ์ที่มีประสทิธิผล) 

2.1ข(1) 

16 ทบทวนการจัดล าดับความส าคญัของเป้าประสงค์ทีส่ าคัญของวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 2.1ข(1) 

17 กระบวนการจดัท าแผนปฏิบัติการและการจัดสรรทรัพยากรด้านการเงินและด้านอ่ืนๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2.2.ก(1),(3) 

18 การพัฒนากระบวนการถ่ายทอดแผนกลยุทธไ์ปสู่การปฏิบตัิที่ครอบคลุมทุกพันธกิจและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

2.2.ก(1) 

19 การติดตามประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการและการถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัต ิ 2.2.ก(2)(5) 

20 การเตรียมความพร้อมและการเตรยีมแผนปฏิบัติการ(แผนส ารอง) ในกรณสีถานการณ์บังคับให้มี
การปรับแผนท่ีครอบคลุมทุกพันธกิจ และการน าเอาแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างรวดเร็ว 

2.2.ข 

3.ลูกค้า 21 การพัฒนาระบบการรับฟังเสียงลกูค้าและผู้มสี่วนไดส้่วนเสียที่ครอบคลุมทุกพันกิจ (VOC) และ
ใช้สารสนเทศในการปรับปรุง 

3.1ก(1) 

22 พัฒนาระบบการประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความผูกพันของผู้เรียนทุกระดับ เพื่อ
ใช้สารสนเทศตอบสนองความต้องการและความคาดหวัง 

3.1ข (1) 

23 การพัฒนาระบบการค้นหาสารสนเทศของคู่เทียบด้านความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจและความ
ผูกพัน  ใช้สารสนเทศตอบสนองความต้องการและความคาดหวังและยกระดับคณุภาพการ
ให้บริการ  

3.1ข (2) 



หมวด ที ่ ตัวอย่างแผนพัฒนาคุณภาพ ที่มา (เกณฑ์) 
24 การสร้างหลักสูตรทีต่อบสนองกลุม่ผู้ใช้งานบัณฑิต 3.2ก(1) 

25 พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลคณุภาพบณัฑิต (เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผู้ใช้งานบัณฑิต) 3.2ก(1) 
26 การพัฒนาสมรรถนะในการให้บรกิารของบุคลากร 3.2ก(1) 
27 การพัฒนาระบบการสนับสนุนผู้เรยีนด้วยเทคโนโลยีและนวตักรรม และการสรา้งวัฒนธรรมการ

มุ่งเน้นลูกค้าให้กับบุคลากรทุกระดับ  
3.2ก(2) 

28 การพัฒนาสัมพันธภาพเพื่อน าไปสูค่วามผูกพันกับผูเ้รียนและลูกค้า (ทั้งในปัจจุบันและอนาคต) 3.2ข(1) 

29 การพัฒนาความสัมพันธ์กับคู่ความร่วมมือท้ังที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ  3.2ข(1) 
 30 การสร้างความสมัพันธ์และความรว่มมือกับผู้ใช้งานบัณฑติ 3.2ข(1) 
31 พัฒนาระบบการจัดการและแกไ้ขข้อร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ 3.2ข(2) 

4.การวัด การ
วิเคราะห์และการ
จัดการความรู้ 

32 การพัฒนาระบบข้อมลูสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและตดัสินใจและการเปรยีบเทียบผล
การด าเนินงาน  

4.1ก(1)(2) 

33 การเทียบเคยีงสมรรถนะ(benchmarking)และการพัฒนาระบบสารสนเทศรวบรวมข้อมลูเชิง
เปรียบเทยีบและการแข่งขัน  

4.1ก(2) 

34 การคาดการณ์และเปรียบเทียบผลการด าเนินงานกับคูเ่ทียบระดับนานาชาติ 4.1ก(2) 

35 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการเงินและการรายงานทางการเงิน 4.1ก(3-4) 
36 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลดา้นการจัดการเรยีนการสอน 4.1ก(3-4) 

37 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลดา้นการจัดการการบริการวิชาการ 4.1ก(3-4) 
38 การค้นหาและพัฒนาวิธีการปฏิบตัิที่เป็นเลศิและน าไปสู่การปฏิบัตทิั่วทั้งองค์กร 4.1ค(1) 

39 การวิเคราะห์ข้อมลูสารสนเทศเพือ่การติดตามผล และเพื่อปรับปรุงกระบวนการท างาน ผลลัพธ์
ขององค์กร ประสิทธิผลของการตดัสินใจในทุกระดับ 

4.1ข 

40 การปรับปรุงผลการด าเนินงานขององค์กรอย่างก้าวกระโดดด้วยนวตักรรม 4.1ค(3) 

41 การจัดการระบบ KM ทั่วทั้งองค์กรและสร้างองค์กรแห่งการเรยีนรู้ 4.2ก(1-2) 
5.บุคลากร 42 การบริหารอัตราก าลังและการวางแผนพัฒนาขีดความสามารถที่ไดผ้ล 5.1ก(1) 

43 การพัฒนาระบบการรับเข้าบุคลากรใหม่ที่ศักยภาพสูง (ค้นหาคนเกง่) 5.1ก(2) 
44 การยกระดับการท างานให้บรรลุผลและมีผลการด าเนินการที่ดีกว่าคา่เป้าหมาย ใช้ประโยชน์จาก

สมรรถนะหลัก 
5.1ก(3) 

45 การสร้างบรรยากาศที่เกื้อหนุนต่อการท างานท่ีเกิดสมรรถนะสูง 5.1ข(1) 
46 การดูแลสภาพแวดล้อมและสวัสดกิารบุคลากรที่เหมาะสมกับบุคลากรทุกประเภท 5.1ข(1) 

47 การพัฒนาระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมและตดิตามประเมินผล 5.1ข(2) 
48 พัฒนากระบวนการเสรมิสร้างวัฒนธรรมองค์กรและค่านยิมองค์กร 5.2ก(1) 

49 การค้นหาปัจจยัความผูกพันและการสร้างความผูกพันของบุคลากร 5.2ก(2) 
50 การพัฒนาทักษะบุคลากรให้ทักษะสูงและรองรับการเปลีย่นแปลงดว้ยเทคโนโลย ี 5.2ข(1) 

51 การพัฒนาผู้บรหิารและผู้น าทุกระดับเพื่อให้ทักษะสูงในด้านการบรหิารจัดการองค์กร 5.2ข(1) 
52 จัดท าระบบพัฒนาบคุลากรตามสมรรถนะหลักขององค์กร 5.2ข(1) 
53 การพัฒนารูปแบบการพัฒนาบุคลากรที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์และความการเปลีย่นแปลง 5.2ข(1) 
54 การพัฒนาระบบ E -Learning  ในการพัฒนาบุคลากร 5.2ข(1) 
55 การพัฒนาระบบการประเมินทักษะบุคลากรตามสมรรถนะหลัก (สายวิชาการ/สายสนบัสนุน) 5.2ข(1) 
56 การพัฒนาระบบการส่งเสรมิการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการและวิชาชีพของบุคลากร 5.2ข(1) 
57 การติดตามประเมินผลและการสรา้งความก้าวหน้าของบุคลากร(สายวิชาการ/สายสนบัสนุน 5.2ข(2) 



หมวด ที ่ ตัวอย่างแผนพัฒนาคุณภาพ ที่มา (เกณฑ์) 
6.ระบบปฏิบัติการ 58 การวิเคราะห์ระบบงานที่ส าคญัขององค์กร (Work System) และระบบการควบคุม 6.1ก(1-2) 

59 การออกแบบกระบวนการท างานท่ีเชื่อมโยงกันตั้งแต่ต้นจนจบ (End to end) 6.1ก(1-2) 
60 การปรับปรุงกระบวนการออกแบบหลักสตูรและบริการ ให้ครอบคลุมทุกพันธกิจ 6.1ก(1-2) 
61 การพัฒนาระบบการตดิตามกระบวนการท างานให้ครอบคลมุทุกพันธกิจ 6.1ก(1-2) 

62 การทบทวนข้อก าหนดและตัววัดการควบคุมกระบวนการเพื่อน าไปสูก่ารปฏิบัต ิ 6.1ข(1) 
63 การพัฒนาระบบการน าเอากระบวนการท างานหลักและกระบวนการสนับสนุนไปสู่การปฏิบัติ

อย่างมีประสิทธิภาพ 
6.1ข(1) 

64 พัฒนาระบบการออกแบบหลักสตูร การจัดการเรียนการสอน และระบบการประเมินผู้เรียน 6.1ข(3) 
65 พัฒนาระบบการเพิ่มศักยภาพผู้เรยีนตาม Expected Learning Outcome ของนักศึกษา 6.1ข(3) 
66 พัฒนาระบบการเพิ่มศักยภาพในการสอบใบประกอบวิชาชีพของนักศึกษา 6.1ข(3) 
67 พัฒนาระบบการออกแบบบริการด้านการวิจัยและบริการวิชาการที่สนับสนุนเป้าหมายองค์กร 6.1ข(3) 

68 การพัฒนากระบวนการผลิตผลงานวิจัยและนวตักรรมที่ตอบสนองตอ่ความต้องการของประเทศ 
และสร้างการวิจยัแบบบูรณาการ  

6.1ข(3) 

69 พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลคู่ความร่วมมือและการสรา้งความร่วมมือกับคูค่วามร่วมมือ
เพื่อสนับสนุนการบรรลุพันธกิจ (ปรับปรุงกระบวนการด้านการสร้างความร่วมมือกับเครือข่าย) 

6.1ข(3) 

70 พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลการให้ทุนวิจัยและการน าเอาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
รวมทั้งต่อยอดเชิงพาณิชย ์

6.1ข(3) 

71 การพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติงาน 6.1ข(3) 
72 การจัดการนวัตกรรมขององค์กรเพื่อสนับสนุนโอกาสเชิงกลยุทธ์และความเสี่ยงที่น่าลงทุน 6.1ค 
73 การพัฒนาระบบการควบคุมต้นทนุโดยรวมของกระบวนการท างานหลัก 6.2ก 
74 การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างมีประสิทธิภาพ 6.2ข 

75 พัฒนาระบบการป้องกันภยัและเตรียมพร้อมในการรับมือกับภัยพิบัตอิย่างมีประสิทธาภาพ 6.2ค 
 



ชือ่แผน : การจัดการขอ้รอ้งเรยีนทีม่ปีระสทิธภิาพ

Validated rating : ขอ้รอ้งเรยีนลดลง 15%
Current rating: ขอ้รอ้งเรยีนลดลง 20%
Projected rating: ขอ้รอ้งเรยีนลดลง 50%

Desired state: ขอ้รอ้งเรยีนลดลง รอ้ยละ 50 Significance: ลดขอ้รอ้งเรยีนและสรา้งความผกูพนัของผูร้บับรกิาร

Team (Owner): รองคณบดฝ่ีายบรหิาร 

• สถติขิอ้รอ้งเรยีนดา้นการจัดการศกึษา 12 เรือ่งตอ่
เดอืน และดา้นอืน่ๆ 14 เรือ่งตอ่ปี

• การจัดการขอ้เรยีนแลว้เสร็จอยา่ชา้ทีส่ดุภายใน 30
วัน (ยังไมส่ามารถจัดไดอ้ยา่งรวดเร็ว)

• ขอ้รอ้งเรยีนทีจ่ัดการไดแ้ลว้เสร็จภายในเวลา 15 วัน 
คดิเป็นรอ้ยละ 50 ของขอ้รอ้งเรยีน

• ความพงึพอใจของผูร้อ้งเรยีน ปัจจบุนัคอื
รอ้ยละ 71.40

Current performance: 

• มชีอ่งทางรับเรือ่งรอ้งเรยีนทีห่ลากหลาย ไดแ้ก ่ตูร้ับ
เรือ่งรอ้งเรยีน รอ้งเรยีนผา่นอเีมล ์ รอ้งเรยีนผา่นสาย
ดว่นผูบ้รหิาร  รอ้งเรยีนผา่นโทรศพัท ์ รอ้งเรยีน
หนังสอืราชการ และรอ้งเรยีนผา่นสือ่มวลชน

• มกีารตดิตามการจดัการขอ้รอ้งเรยีน 

Strength:(สรปุระเด็นไปใสก่า้งปลา ชอ่งสเีขยีว) 

• การจัดการขอ้รอ้งเรยีนไมเ่ป็นระบบ
• ไมม่ผีูร้ับผดิชอบการจัดการขอ้รอ้งเรยีนตาม
พันธกจิ/ภารกจิ

• ชอ่งทางการรับเรือ่งรอ้งเรยีนขาดประสทิธภิาพ 
• ไมม่กีารก าหนดมาตรฐานและขัน้ตอนการ
จัดการขอ้รอ้งเรยีน

• ไมม่รีะบบการตดิตามขอ้รอ้งเรยีน (Tracking)
• ไมม่อีงคค์วามรูใ้นการจัดการขอ้รอ้งเรยีน

1.แตง่ตัง้คณะกรรมการจัดการขอ้รอ้งเรยีน และพัฒนา
คณะกรรมการใหม้ทัีกษะในการจัดการขอ้รอ้งเรยีน
2.ทบทวนการก าหนดขัน้ตอนและมาตรฐานในการจัดการขอ้
รอ้งเรยีน รวมทัง้คูม่อืการจัดการขอ้รอ้งเรยีน
3.เพิม่ชอ่งทางการรับเรือ่งรอ้งเรยีนทีม่ปีระสทิธภิาพ รวดเร็วผา่น
ระบบเทคโนโลยดีจิทัิล  รวมทัง้ QR Code
4.จัดท าระบบการตดิตามขอ้รอ้งเรยีน (Tracking)
5.วเิคราะหข์อ้รอ้งเรยีนและก าหนดแนวปฏบิัตใินการป้องกัน
ไมใ่หเ้กดิขอ้รอ้งเรยีนในทกุพันธกจิ
6.แลกเปลีย่นเรยีนรูแ้นวปฏบิัตทิีด่เีพือ่ลดขอ้รอ้งเรยีนในแตล่ะ
กระบวนการ• รายงานตอ่ผูบ้รหิารทกุเดอืน

Follow-up plan 

เกยีวกบั Criteria 
item: 3.2(ข)

OFI:  (สรปุระเด็นไปใสก่า้งปลา ชอ่งสชีมพ)ู

ประสทิธผิลจัดการ
ขอ้รอ้งเรยีน
1.รอ้ยละขอ้
รอ้งเรยีนทีจั่ดการให ้
แลว้เสร็จภายใน 15
วนั (รอ้ยละ 100)
2.ความพงึพอใจผู ้
รอ้งเรยีน 
(รอ้ยละ 85)

ก าหนด
ผูร้ับผดิชอบ

หลกั

สายด่วน
ผู้บริหาร

มาตรฐานและ
ขัน้ตอนการจัดการ

ขอ้รอ้งเรยีน

บนัทกึ/ตดิตาม/
วเิคราะหส์ถติขิอ้

รอ้งเรยีน/ประเมนิผล

ระบบการตดิตามขอ้รอ้งเรยีน 
(Tracking)และประเมนิ
ความพงึพอใจผูร้อ้งเรยีน

องคค์วามรูแ้ละแนวปฏบิตัทิี่
ดใีนการจัดการขอ้รอ้งเรยีน 

Gap-closing plan

เพิม่ชอ่ง
ทางการ
รอ้งเรยีน
ผา่น
ระบบ
ดจิทิัล

Contributing factors

ตวัอยา่ง Storyboard แบบ Drive KPIs (ขบัเคลือ่นตวัชีว้ดับางขอ้)



ชือ่แผน : การสรา้งความเขม้แข็งใหก้บัสงัคม

และรับผดิชอบตอ่สงัคม

Validated rating :band 2 (10%)
Current rating: band 2 (15%)
Projected rating: band 3 (30%)

Desired state: รายไดเ้ฉลีย่ของชมุชนเพิม่ขึน้รอ้ยละ 10, ปัญหาของชมุชนลดลงรอ้ยละ 50 ตอ่ปี Significance: การสรา้งชุมชนเขม้แข็งอยา่งย ัง่ยนื

Team (Owner): รองคณบดฝ่ีายบรกิารวชิาการและวจิัย

• ปัญหาของชมุชนไดร้ับการแกไ้ขในดา้นการป้องกัน
แพรร่ะบาดยาเสพตดิไดร้อ้ยละ 85 (เป้าหมาย 100)

• โรงเรยีนในชมุชนมผีลสมัฤทธิข์องผูเ้รยีนต า่กวา่
เกณฑ ์เป็นรอ้ยละ 45 ของโรงเรยีนทัง้หมด 
(เป้าหมายรอ้ยละ 100)

• ผูส้งูอายไุดร้ับการดแูลสขุภาพแบบองคร์วมอย่าง
ตอ่เนือ่ง รอ้ยละ 60 (เป้าหมาย รอ้ยละ 100)

• กลุม่อาชพีมรีายไดเ้ฉลีย่ตอ่เดอืน 1.5 แสนบาท
(เป้าหมาย 5.5 แสนบาทตอ่เดอืน)

• คณุภาพน ้าในแหลง่น ้าชมุชนต ่ากวา่ค่า
มาตรฐาน

Current performance: 

• มกีารส ารวจความตอ้งการของชมุชน
• มเีครอืขา่ยการบรกิารวชิาการระดบัชาติ
• มโีครงการบรกิารวชิาการ 25 โครงการตอ่ปี
• มกีารบรูณาการการบรกิารวชิาการเขา้รับการเรยีน
การสอนและการวจัิย โดยโอกาสใหนั้กศกึษารว่ม
บรกิารวชิาการแกช่มุชน

Strength:(สรปุระเด็นไปใสก่า้งปลา ชอ่งสเีขยีว) 

• ไมพ่บการระบขุอ้กงัวลของสงัคมและการจดัการ
กบัขอ้กงักลของสงัคม

• ไมพ่บวธิกีารก าหนดชมุชนและแนวทางการ
สนับสนุนชมุชนทีส่ าคญั 

• ไมพ่บการวเิคราะหค์วามตอ้งการของสงัคมที่
แทจ้รงิและไมพ่บการมสีว่นรว่มผูบ้รหิาร/บคุลากร

• ไมพ่บการทบทวนโครงการสนับสนุนชมุชน
• ไมพ่บการถา่ยทอดองคค์วามรูท้ีเ่ป็นระบบ
• ไมพ่บการวเิคราะหผ์ลกระทบ

• ใชผ้ลการวเิคราะหค์วามตอ้งการของชมุชนมาก าหนด
กจิกรรมตอบสนองความตอ้งการของชมุชนและสรา้งการมี
สว่นรว่มของชมุชนและผูบ้รหิารคณะรวมทัง้บคุลากร

• วเิคราะหค์วามกังวลของสงัคมโดยคณะกรรมการชมุชนและ
ก าหนดแนวทางการจัดการผลกระทบทีม่ตีอ่สงัคมและชมุชน

• สรา้งความรว่มมอืกับเครอืขา่ยระดับประเทศในการสรา้งความ
เขม้แข็งใหช้มุชนดา้นการศกึษา  ดา้นการสง่เสรมิสขุภาพเด็ก
กอ่นวยัเรยีนและผูส้งูอาย ุ ดา้นสง่เสรมิเศรษฐกจิและเพิม่
รายไดค้รัวเรอืน  การเสรมิสรา้งและอนุรักษ์สิง่แวดลอ้ม

• ถา่ยทอดเทคโนโลย ีนวตักรรม น าผลงานวจัิยไปใชป้ระโยชน ์ 
รวมทัง้สรา้งกจิกรรมทีม่ผีลกระทบตอ่ชมุชน• รายงานตอ่คณะและมหาวทิยาลัยทกุ 3 เดอืน (OKRs)

Follow-up plan 

Criteria 
item: 1.2

OFI:  (สรปุระเด็นไปใสก่า้งปลา ชอ่งสชีมพ)ู

เกดิผลลัพธท์ีม่ ี
ผลกระทบกับ
ชมุชนทีส่ าคัญ
และท าใหช้มุชน
เขม้แข็ง 

1.ดา้นการศกึษา
2.ดา้นสขุภาพ
3.ดา้นเศรษฐกจิ
4.ดา้น
สิง่แวดลอ้ม

ก าหนด
หลกัเกณฑแ์ละ
คดัเลอืกชมุชน

เครือข่ายระดับ
ชาต/ินานาชาติ

การถา่ยทอด
องคค์วามรู ้

ส ารวจneed และ
วเิคราะหค์วาม
ตอ้งการชมุชน

การประเมนิผล
กระทบของ
ชมุชน

โครงการบรกิาร
วชิาการทีม่ี
ผลกระทบสงู

Gap-closing plan

ด าเนนิ
การเชงิ
รกุในการ
รับฟัง
และ
แกไ้ข
ความ
กงัวล
ของ
สงัคม

Contributing factors

ตวัอยา่งStoryboard แบบ Drive Item(การขบัเคลือ่นภาพรวมรายหวัขอ้)

การมสีว่นรว่ม
ของผูบ้รหิารและ

บคุลากร

บูรณาการกับ
ทกุพันธกจิ
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