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ผลสมัฤทธิ์ ยทุธศาสตรห์ลกัทีใ่ช้ ความหมายท ัว่ไป

เป็นมหาวทิยาลยัชัน้น าทีม่มีาตรฐาน

เป็นทีย่อมรับในระดบัโลก

เป็นองคก์รแหง่ปัญญาทีม่คีวามเป็น

เลศิดา้นการวจัิย

ผลติบณัฑติทีเ่ป็นพลเมอืงทีม่ี

คณุคา่ของประเทศและของโลก
"ยกยอ่ง

เป็นปัญญาแหง่แผน่ดนิ รับผดิชอบและน าความรูสู้ส่งัคม ทัง้ในระดบัชาตแิละระดบั

ทอ้งถิน่ โดยบรูณาการการพัฒนาหลกัสตูรการเรยีนการสอน การวจัิยและกจิการนสิติ

เพือ่ผลติบณัฑติทีท่รงคณุคา่เป็นทีพ่งึปรารถนาของสงัคมไทย อาเซยีน และสงัคมโลก 

ตลอดจนสรา้งและน าเสนอผลงานวชิาการทีส่ามารถชีน้ าการพัฒนาและการแกปั้ญหา

ของสงัคมไทยอยา่งบรูณาการ สมดลุ และยัง่ยนื

"คลอ่งตวั"

เป็นมหาวทิยาลยัคณุภาพ มธีรรมาภบิาลควบคูไ่ปกบัความเป็นเลศิทางวชิาการและ

เสรภีาพทางวชิาการสบืสานความเป็นไทย ดว้ยการบรหิารจัดการองคก์ร (ระบบงาน 

บคุคล เทคโนโลยสีารสนเทศ) ทีม่ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล โปร่งใส ตรวจสอบได ้

และบรหิารงานโดยบคุลากรมสีว่นร่วม

"มัน่คง"

เป็นมหาวทิยาลยัทีม่กีารบรหิารทรัพยส์นิทัง้ทางกายภาพ การเงนิ และทรัพยส์นิทาง

ปัญญาอยา่งมปีระสทิธภิาพและยัง่ยนื ตลอดจนพัฒนาความสมัพันธ์ สรา้งความผกูพัน 

และน าศกัยภาพาของศษิยเ์กา่มาร่วมสรา้งความเขม้แข็งและพัฒนามหาวทิยาลยัใหม้ี

ความมัน่คงและยัง่ยนื เป็นเลศิทางวชิาการอยา่งตอ่เนือ่ง

"เกือ้กลู"

เป็นมหาวทิยาลยัทีส่ง่เสรมิความเสมอภาคในโอกาสทางการศกึษาเกือ้กลูนสิติ บคุลากร

ผูป้ฏบิตังิานทีข่าดแคลน ประสบความเดอืดรอ้น อยา่งเพยีงพอ ทันทว่งท ีและตอ่เนือ่ง 

รวมทัง้การมสีว่นร่วมหรอืมบีทบาทส าคญัในการสนับสนุนชมุชน (University Social 

Responsibility) ใหม้คีวามเขม้แข็งอยา่งยัง่ยนื

"เป็นสขุ"

เป็นบา้นอนัอบอุน่ของคนดแีละคนเกง่ โดยพัฒนาสูก่ารเป็นมหาวทิยาลยัแหง่ความยัง่ยนื 

(Sustainable University) มุง่อนุรักษ์พลงังานและสรา้งสิง่แวดลอ้มใหน่้าอยู่ น่าท างาน 

มคีวามปลอดภัย รวมทัง้สรา้งความผกูพันของบคุลากร สง่เสรมิและพัฒนาบคุลากรใหม้ี

ความเจรญิกา้วหนา้และมคีวามมัน่คงในชวีติ

ยทุธศาสตรจ์ฬุาฯ 2555-2559 (ผลสมัฤทธิ>์ ยทุธศาสตร>์ความหมาย)

ทีม่า : ในการจัดท ายทุธศาสตรข์องมหาวทิยาลยั ในชว่งปี 2555-2559 คณะผูบ้รหิารไดน้ านโยบายและแผนบรหิารราชการแผน่ดนิของรัฐบาล กรอบการพัฒนาจฬุาฯ

ระยะยาว 2555-2570 เป้าหมาย นโยบาบ และแนวทางการพัฒนามหาวทิยาลยั 2555-2560 (ก าหนดโดยสภามหาวทิยาลยั)ความทา้ทายใหม่ ความคดิเห็นของ

ประชาคม มาเป็นแนวทางในการขบัเคลือ่นการพัฒนาและการวางแผนยทุธศาสตรข์องจฬุาฯ  เพือ่การด าเนนิการในระหวา่งปี2555-25559

"กา้วไกล"

เป็นมหาวทิยาลยัชัน้น าในระดบัโลก มมีาตรฐานและคณุภาพทางวชิาการอนัเป็นทีย่อมรับ

ในระดบันานาชาต ิโดยการผลติบณัฑติ ผลงานวจัิยและผลงานวชิาการทีเ่ป็นทีย่อมรับใน

ระดบันานาชาต ิเป็นประโยชนต์อ่สงัคมไทยและสงัคมโลก

เป็นมหาวทิยาลยัทีม่รีะบบการ

บรหิารจัดการทีค่ลอ่งตวั กระชบั 

รวดเร็ว และมเีสถยีรภาพทางการเงนิ

เป็นบา้นอนัอบอุน่ของคนดแีละเกง่ 

และมคีวามรับผดิชอบตอ่สงัคม



หมายเหตุ :  บันทึกกระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ สถาบันเอเชียศึกษา 2558-2561
1. ผูอ้  ำนวยกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรกิจกำรภำยในฯ เม่ือวนัท่ี 13 มกรำคม 2558 เวลำ 09.00-15.00 น.ท่ีหอ้งประชุมชั้น 7 สถำบนัเอเชียศึกษำ เพ่ือ
จดัท ำร่ำงแผนยทุธศำสตร์สถำบนัเอเชียศึกษำ 2558-2561
2. ประชุมบุคลำกรภำยในน ำเสนอนโยบำยและร่ำงแผนยทุธศำสตร์ฯ เพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ เม่ือวนัท่ี 16 มกรำคม 2558 ท่ีหอ้งประชุม ชั้น 3
 สถำบนัเอเชียศึกษำ
3. เสนอร่ำงแผนยทุธศำสตร์ฯ ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรสถำบนัฯ เม่ือวนัท่ี 20 มกรำคม 2558 ท่ีหอ้งประชุม ชั้น 7 สถำบนัเอเชียศึกษำ
4. ผูอ้  ำนวยกำรน ำเสนอในท่ีประชุมคณบดี เม่ือวนัท่ี 21 มกรำคม 2558

โดยไดจ้ดัท ำแผนปฏิบติัรำชกำร  4 ปี และแผนปฏิบติัรำชกำรประจ ำปี

ครอบคลุมกำรด ำเนินกำรในดำ้นต่ำงๆ ของสถำบนัฯ และหน่วยงำนต่ำงๆ

 เพ่ือรองรับกำรน ำนโยบำยไปสู่กำรปฏิบติัใหเ้กิดผลสัมฤทธิไดอ้ยำ่งแทจ้ริง

แผนยุทธศาสตร์สถาบันเอเชียศึกษา ปี 2558-2561
                    ในกำรจดัท ำแผนยทุธศำสตร์ของสถำบนัเอเชียศึกษำในช่วงปี พ.ศ. 2558-2561  คณะผูบ้ริหำรไดน้ ำนโยบำย

และแผนบริหำรรำชกำรแผ่นดินและกรอบกำรพฒันำจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยัระยะยำว พ.ศ. 2555-2570

 และแผนยทุธศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั  พ.ศ. 2555-2559

      เป้ำหมำย นโยบำย และแนวทำงกำรพฒันำสถำบนัฯใหส้อดคลอ้งกบัมหำวิทยำลยั 

และ ควำมทำ้ทำยใหม่ต่อสถำบนัฯทั้งภำยในและภำยนอก  



ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป
1 ปณธิาน

2        วสัิยทัศน์

3 พันธกิจ

4 อัตลักษณ์
"เป็นผูส้ร้างและจดัการความรู้ดา้นเอเชียศึกษา"

5 วฒันธรรมองค์กร
สร้างองคค์วามรู้ และถ่ายทอดความรู้สู่สังคมในรูปแบบต่าง ๆ เป็นเวทีสาธารณะในประเด็นปัญหาสังคม 
นกัวิจยัทุกคนร่วมท าหนา้ท่ี จึงเป็นท่ีมาของค าขวญัวา่ “เม่ือเอเชียมีปัญหา สถาบนัเอเชียศึกษามีต าตอบ"

4.  เสริมสร้างเครือข่ายวิจยัและวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ

              สถาบนัเอเชียศึกษาจะธ ารงรักษามาตรฐานการท าวิจยัเพ่ือใหพ้ฒันาต่อไปอยา่งไม่หยดุย ั้ง โดยมุ่งสืบสานองคค์วามรู้เดิม บุกเบิกแสวงหาความรู้
และแนวทางใหม่ในการวิจยัดา้นเอเชียศึกษา   เผยแพร่และถ่ายทอดความรู้เพ่ือความกา้วหนา้ทางการศึกษา พร้อมทั้งสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอน
และใหบ้ริการทางวิชาการสู่สาธารณะทั้งในระดบัรัฐและเอกชน

1.   สร้างและพฒันาองคค์วามรู้เพ่ือธ ารงความเป็นเลิศดา้นเอเชียศึกษา
2.   เผยแพร่องคค์วามรู้และเป็นแหล่งอา้งอิงระดบัชาติและนานาชาติ

                สถาบนัเอเชียศึกษา มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการวิจยั บริการวิชาการ และเป็นแหล่งอา้งอิงดา้นเอเชียศึกษาทั้งในระดบัชาติและนานาชาติ

3.   สนบัสนุนการเรียนการสอน และถ่ายทอดความรู้ดา้นเอเชียศึกษา



ผค. 106

          SWOT Analysis

ปัจจัยภายใน

Threat ST WT

1. การแขง่ขนัเพือ่เงนิทนุดา้นการวจัิย และการ

ใหบ้รกิารวชิาการมอีตัราสงูขึน้

2. ความตอ้งการงานวจัิยเชงิบรูณาการระหวา่งศาสตร์

เพิม่มากขึน้

1. พัฒนารูปแบบการใหบ้รกิารทางวชิาการ

2. จัดท าโครงการวจัิยเชงิบรูณาการใหม้ากขึน้

1. แสวงหาแหลง่ทนุใหม่ 

2. จัดท าขอ้ตกลงภาระงานทีช่ดัเจนทัง้ในดา้นการสรา้ง

ผลผลติและการสง่เสรมิการพัฒนาตนเองของนักวจัิย

Opportunity SO WO

1. มเีครอืขา่ยความร่วมมอืและการแลกเปลีย่นทาง

วชิาการทีก่วา้งขวาง และมกีารแลกเปลีย่นซึง่กนัและกนั

2. มกีระแสความสนใจ และความตอ้งการเพิม่ขึน้ตอ่

ความรู ้และบรกิารดา้นเอเชยีศกึษา ในบรบิทโลกาภวิตัน์

3. มหีน่วยงานและแหลง่ทนุทีย่อมรับในผลงาน

4. มปีรมิาณวารสารทางดา้นสงัคมศาสตรใ์นฐาน 

TCI/SCOPUS มากขึน้

1. สนับสนุนใหนั้กวจัิยมบีทความตพีมิพใ์นวารสาร

นานาชาต ิและจัดสรรเงนิทนุตอบแทนผูม้ผีลงานดเีดน่ที่

ไดรั้บการตพีมิพใ์นวารสารชัน้น า

2. จัดประชมุสมัมนาในระดบันานาชาตริ่วมกบัเครอืขา่ย

นานาชาติ

3. จัดประชมุสมัมนาในประเด็นทีอ่ยูใ่นความสนใจของ

สาธารณะ 

1. สง่เสรมิการศกึษาตอ่ระดบัปรญิญาเอกของนักวจัิยเพือ่

เป็นนักวจัิยสายวชิาการ ทีม่คีวามกา้วหนา้ในวชิาชพีที่

ชดัเจน

2. สรา้งนักวจัิยรุน่ใหมท่ดแทนนักวจัิยอาวโุส

3. สรา้งและพัฒนานักวจัิยเพือ่ความเป็นมอือาชพี

4. สนับสนุนการตพีมิพผ์ลงานระดบัขาตแิละนานาชาติ

เพิม่ข ึน้ 

ผลการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มและศกัยภาพของหน่วยงาน

 S W

1. เป็นแหลง่ความรูแ้ละแหลง่อา้งองิดา้นเอเชยีศกึษา

มาอยา่งตอ่เนือ่ง

2. สัง่สมประสบการณ์ดา้นการวจัิย การเรยีนการสอน

และการบรหิารองคก์ร

3. มนัีกวจัิยอาวโุสทีม่คีวามเชีย่วชาญดา้นอาณาบรเิวณ

ศกึษา

4. มผีลงานวจัิย สิง่พมิพ ์และกจิกรรมทางวชิาการ เป็น

ทีย่อมรับอยา่งกวา้งขวางในระดบัชาติ

1. ผลงานตพีมิพใ์นระดบันานาชาตยิังมนีอ้ย

2. ปรมิาณอตัราก าลงัทีพ่รอ้มจะพัฒนาเพือ่รองรับการ

เปลีย่นแปลงมจี ากดั

3. ทนุวจัิยยังมจี ากดัและมคีวามไมต่อ่เนือ่ง 

4. สดัสว่นของนักวจัิยสายวชิาการมนีอ้ย (AR-5) และมี

สดัสว่นของนักวจัิยรุน่เยาวร์อ้ยละ 35

ปัจจัยภายนอก



4ส่วนที ่2 (1)

ประเดน็ยทุธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยทุธก์ารด าเนินงาน ตวัช้ีวดัความส าเรจ็

เป็นผูน้ ำดำ้นเอเชยี
ศกึษำทัง้ใน
ระดบัชำตแิละ
นำนำชำติ

ควำมเชื่อมโยงกบั
ยุทธศำสตรม์หำวทิยำลยั    “
 ก้าวไกล ”    
เป็นองคก์รแห่งปัญญำทีม่ ี
ควำมเป็นเลศิดำ้นกำรวจิยั

1. มแีหล่งเงนิทุนสนบัสนุนใน
กำรท ำงำนวจิยัและบรกิำร
วชิำกำรอย่ำงควำมต่อเนื่อง

1. สรำ้งควำมสมัพนัธ์ทีต่่อเนื่องและ
มัน่คงกบัแหล่งทุน

1. จ ำนวนโครงกำรวจิยั 24 โครงกำร 
- จ ำนวนเงนิทุนแหล่งทุนในประเทศ 40 ลำ้นบำท
- จ ำนวนเงนิทุนแหล่งทุนต่ำงประเทศ 10 ลำ้นบำท
- จ ำนวนแหล่งทุนทีใ่หก้ำรสนบัสนุนอย่ำงต่อเนื่อง 4
 แหล่งต่อปี 
2. โครงกำรวจิยั/บรกิำรวชิำกำรจำกผูใ้ชบ้รกิำรรำย
ใหมอ่ย่ำงน้อย 1 โครงกำรต่อปี

2. มเีครอืข่ำยควำมรว่มมอื
และกำรแลกเปลีย่นทำง
วชิำกำรทัง้ในระดบัชำตแิละ
นำนำชำติ

2. - จดักำรประชุม สมัมนำใน
ประเดน็ทีอ่ยู่ในควำมสนใจของ
สำธำรณะ
- จดักำรประชุมระดบันำนำชำตโิดย
รว่มมอืกบัเครอืข่ำยนำนำชำติ
- ส่งนกัวจิยัไปใหค้วำมรูแ้ก่สงัคม
รวมทัง้เป็นผูส้อนในหลกัสตูรทีร่ว่ม
จดักำรเรยีนกำรสอน

2. กำรประชุม อบรม สมัมนำ 
- จ ำนวน 18 ครัง้ต่อปี (สมัมนำระดบันำนำชำต ิ2 
ครัง้ต่อปี)  
- จ ำนวนผูเ้ขำ้รว่ม 1,800 คนต่อปี
3. รอ้ยละของนกัวจิยัทีไ่ปใหค้วำมรูท้ำงวชิำกำรแก่
สงัคม จ ำนวนรอ้ยละ 75

3. ผลงำนไดร้บักำรตพีมิพใ์น
วำรสำรทัง้ในระดบัชำตแิละ
นำนำชำติ

5. จ ำนวนบทควำมตพีมิพใ์นวำรสำร
     ระดบัชำต ิ4 เรือ่งต่อปี
     ระดบันำนำชำต ิ1 เรือ่งต่อปี

4. ผลงำนไดร้บักำรอำ้งองิทัง้
ในระดบัชำตแิละนำนำชำติ

6. จ ำนวนกำรอำ้งองิผลงำน
     ระดบัชำต ิ 3 ครัง้ต่อปี
     ระดบันำนำชำต ิ3 ครัง้ต่อปี

5. กำรเตรยีมควำมพรอ้ม
บุคลำกรวจิยัรองรบักำร
เกษยีณอำยุของนกัวจิยัอำวุโส

4. สรำ้งนกัวจิยัรุน่ใหมท่ดแทน
นกัวจิยัอำวุโส

7. โครงกำรเงนิทุนส่งเสรมิกำรวจิยัของสถำบนัฯ 
จ ำนวน 3 โครงกำรต่อปี

3. สนบัสนุนใหน้กัวจิยัมบีทควำม
ตพีมิพใ์นวำรสำรนำนำชำตแิละ
จดัสรรเงนิทุนตอบแทนผูม้ผีลงำน
ดเีด่นทีไ่ดร้บักำรตพีมิพใ์นวำรสำร
ชัน้น ำ

1. พฒันำสถำบนัฯ ใหเ้ป็น
แหล่งอำ้งองิและใหไ้ดร้บักำร
ยอมรบัทัง้ในระดบัชำต ิและ
ระดบันำนำชำติ
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เป็นอำศรมทำงปัญญำ
ดำ้นเอเชยีศกึษำใน
ระดบัชำตแิละระดบั
นำนำชำติ

2. ธ ำรงควำมเป็นเลศิดำ้น
เอเชยีศกึษำ

1. เป็นสถำบนัวจิยัมมีำตรฐำน
ทำงวชิำกำรระดบันำนำชำตทิี่
ย ัง่ยนื

1. สง่เสรมิกำรเรยีนต่อระดบั
ปรญิญำเอกของนกัวจิยั

1. นกัวจิยัทีม่วีุฒปิรญิญำเอกเพิม่ขึน้ 3 คน

2. เพิม่ปรมิำณสิง่พมิพใ์น
ระดบัชำตแิละนำนำชำตขิอง
สถำบนัฯ

2. ผลติสิง่พมิพท์ำงวชิำกำร/
วจิยัและวำรสำรทำงวชิำกำร
ระดบันำนำชำติ

2. สิง่พมิพเ์งนิทุนวอลฟกงั วทิเวอร ์1 เลม่
ต่อปี
3.ยกระดบัวำรสำร Asian Review  และ
กระแสเอเชยีเขำ้สู่มำตรฐำน TCI

3. เป็นทำงเลอืกแรกในฐำนะของ
สถำบนัวจิยัทีใ่หบ้รกิำรดำ้น
เอเชยีศกึษำ

3. พฒันำรปูแบบกำร
ใหบ้รกิำรวชิำกำรเพือ่เพิม่
ศกัยภำพทำงกำรแขง่ขนั

4. กำรใหบ้รกิำรดำ้นวชิำกำรในรปูแบบใหม่
ทัง้ในระดบัประเทศและระดบัภมูภิำค

4. สนบัสนุนกำรเสนอ
ผลงำนวจิยั/วชิำกำรและกำร
ประชมุภำยในประเทศและ
ต่ำงประเทศ

5. จ ำนวนนกัวจิยัน ำเสนอผลงำนทำงวชิำกำร
     ระดบัชำต ิ10 คนต่อปี
     ระดบันำนำชำต ิ5 คนต่อปี 
6. จ ำนวนนกัวจิยัไปประชมุ
     ในประเทศ 10 ครัง้ต่อปี
     ต่ำงประเทศ 5 ครัง้ต่อปี

5. สรำ้งและพฒันำนกัวจิยั
เพือ่ควำมเป็นมอือำชพี

7. จ ำนวนโครงกำรจดักำรควำมรู ้(KM) 
     3 เรือ่งต่อปี
8. จดัเวทใีหน้กัวจิยัเสนอผลงำนต่อ
สำธำรณะ 2 ครัง้ต่อปี
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ควำมเชือ่มโยงกบั
ยทุธศำสตรม์หำวทิยำลยั    
“ กำ้วไกล ”                
เป็นองคก์รแหง่ปัญญำทีม่ ี
ควำมเป็นเลศิดำ้นกำรวจิยั
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4. เป็นแหลง่รวมของนกัวจิยัที่
เป็นมอือำชพี(กำรปฏบิตังิำนให้
ส ำเรจ็ตรงตำมเวลำทีก่ ำหนด / 
ควำมมมีำตรฐำน / กำรประเมนิ
ตนเอง / ควำมกำ้วหน้ำในงำน / 
ควำมเป็นสำกล)
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1. มรีะบบกำรบรหิำรจดักำร
คุณภำพทีเ่ขม้แขง็ และผำ่นกำร
รบัรองคุณภำพจำกสกอ.ใน
ระดบัสงู

1. พฒันำระบบประกนั
คุณภำพตำมมำตรฐำนตวั
บ่งชี้ของสกอ.

1.ค่ำเฉลีย่ผลกำรตรวจประเมนิ
คุณภำพ สกอ. ประจ ำปี มำกกว่ำ 
4.5

2. ควำมรวดเรว็และคล่องตวัใน
กำรใหบ้รกิำร

2. ส่งเสรมิกำรพฒันำองคก์ร
ในดำ้นกำรบรหิำรจดักำร

2. โครงกำรพฒันำกำรท ำงำนของ
ฝ่ำยบรหิำร จ ำนวน 1 โครงกำรต่อปี
3. โครงกำรจดักำรควำมรูข้องสำย
สนบัสนุน  จ ำนวน 2 โครงกำรต่อปี
4. ระดบัควำมพงึพอใจของ
ผูร้บับรกิำรดำ้นบรหิำรจดักำร ไม่
น้อยกว่ำ 3.8

3. บุคลำกรมคีวำมสำมำรถใน
กำรใชง้ำนระบบCU-ERP  
CU-HR และอื่นๆ ตำมแผนงำน
ของมหำวทิยำลยัและมี
สมรรถนะทีเ่หมำะสมกบัควำม
ตอ้งกำรของสถำบนัฯ

3. ส่งเสรมิกำรพฒันำบุคลำกร
ใหม้สีมรรถนะสอดคลอ้งกบั
กำรพฒันำงำนของ
มหำวทิยำลยัและสถำบนัฯ

5. รอ้ยละของบุคลำกรสำย
สนบัสนุนไดร้บักำรพฒันำ จ ำนวน
รอ้ยละ 80 ต่อปี

4. กำรบรหิำรกำรคลงัใหม้ี
เสถยีรภำพและเกดิประโยชน์
สงูสุด

4. แสวงหำรำยไดแ้ละบรหิำร
กำรใชจ่้ำยใหม้ปีระสทิธภิำพ

6. รำยไดส้งูกว่ำรำยจ่ำย
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กำรบรหิำรจดักำรที่
คล่องตวั มสีถำนะมัน่คง
 บุคลำกรทุม่เทท ำงำน
อย่ำงเป็นสุข

3. เป็นองคก์รทีม่คีุณภำพ 
ควบคู่คุณธรรม ดว้ยกำรบรหิำร
จดักำรทีม่ปีระสทิธภิำพและ
ประสทิธผิล

ควำมเชื่อมโยงกบั
ยุทธศำสตรม์หำวทิยำลยั
“คล่องตวั” “มัน่คง“
“เกื้อกลู” ”เป็นสุข”
เป็นมหำวทิยำลยัคุณภำพ 
มคีุณธรรม ควบคู่ไปกบั
ควำมเป็นเลศิทำงวชิำกำร 
มกีำรบรหิำรจดักำรทีม่ ี
ประสทิธภิำพ ประสทิธผิล 
โปรง่ใสบุคลำกรมสี่วนรว่ม
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