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แผนยุทธศาสตรราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ.  ๒๕๔๘ - ๒๕๕๒ 



 ๒ 

สวนที่  ๑ 

บทนํา 
 

เพื่อใหการดําเนินงานของราชบัณฑิตยสถานมีความชัดเจนสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย  (พ.ศ.  ๒๕๔๖ - ๒๕๕๐)  และมาตรการปรับปรุงระบบการ

ประเมินผลการดําเนินงาน  โดยการจดัทําขอตกลงวาดวยผลงานประจาํป  จึงกําหนดแผนยุทธศาสตรราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ. ๒๕๔๘ - ๒๕๕๒   

ประกอบดวย  ๒  ยุทธศาสตร  คือ 

ยุทธศาสตรที่  ๑ เพิ่มจํานวนองคความรูในศาสตรสาขาตาง ๆ  และพัฒนาเกณฑมาตรฐานในการใชภาษาไทย 

ยุทธศาสตรที่  ๒ เพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการทางวิชาการ 



 ๓ 

โครงสรางราชบัณฑิตยสถาน 

(ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ.  ๒๕๔๕) 

 

ราชบัณฑิตยสถานเปนสวนราชการที่เรียกชือ่อยางอื่น  มีฐานะเปนกรม  ไมสังกัดสํานกันายกรัฐมนตรี  กระทรวงหรือทบวง  ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบรหิารราชการแผนดิน  อยูใน

บังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี 

โครงสรางราชบัณฑิตยสถาน   ประกอบดวย 

๑. สํานักงานเลขานุการกรม 

๒. กองธรรมศาสตรและการเมอืง 

๓. กองวิทยาศาสตร 

๔. กองศิลปกรรม 

 

 



 ๔ 

๑. วิสัยทัศน (Vision)   ราชบัณฑิตยสถานเปนสถาบันหลักของเครือขายทางปญญาแหงชาติ   และเปนองคการพฒันาความรูทีส่ามารถเปนแหลงอางอิงทางวิชาการ 

๒. พันธกิจ (Mission)   

  (๑) คนควา  วจิัย  และบํารุงสรรพวิชา  แลวนําผลงานที่ไดสรางสรรคออกเผยแพรใหเปนคุณประโยชนแกประเทศและประชาชน 

(๒) ติดตอแลกเปลีย่นความรูและประสานงานทางวิชาการกบัองคการปราชญและสถาบันทางวิชาการอื่น ๆ  ทั้งในประเทศและตางประเทศ 

(๓) ใหความเห็น  คําแนะนํา  และคําปรึกษาทางวิชาการแกนายกรัฐมนตรหีรือคณะรัฐมนตรี 

(๔) ใหบริการทางวิชาการแกสวนราชการ  รัฐวิสาหกจิ  หนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ  องคการมหาชน  หนวยงานอื่นของรัฐ  สถาบันการศึกษา   

หนวยงานของเอกชน  และประชาชน 

(๕) ดําเนินงานเกีย่วกับการจัดทําพจนานกุรม  สารานุกรม  อักขรานุกรม  อนุกรมวิธาน  การบัญญัติศัพทวิชาการสาขาตาง ๆ  รวมทั้งการจัดทํา 

พจนานกุรมศพัทวิชาการภาษาตางประเทศเปนภาษาไทยและงานวิชาการอื่น ๆ   

(๖) กําหนดหลักเกณฑตาง ๆ  เกีย่วกับการใชภาษาไทย  การอนุรักษภาษาไทยมิใหแปรเปลี่ยนไปในทางที่เสื่อม  และการสงเสริมภาษาไทยซึ่งเปนเอกลักษณ 

ของชาติใหปรากฏเดนชัดยิ่งขึ้น 

(๗) ปฏิบัติการอื่นตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของราชบัณฑิตยสถาน 

๓. เปาประสงค  (Goal) 

๑. เปนองคการแหงการเรียนรูที่สามารถเปนแหลงอางอิงทีเ่ชื่อถือไดและเปนมาตรฐานที่นําไปสูขอยตุิ 

๒. อนุรักษภาษาไทยมิใหแปรเปลี่ยนไปในทางที่เสื่อม  และสงเสริมภาษาไทยซึ่งเปนเอกลักษณของชาติใหปรากฏเดนชัดยิ่งขึ้น 

๓. ใหบริการทางวิชาการแกสังคมอยางกวางขวาง  ทันตอความตองการของผูใช 



 ๕ 

 
 
 
 

สวนที่  ๒ 
แผนยุทธศาสตรราชบัณฑิตยสถาน 

 
 



 ๖ 

 
 

แผนยุทธศาสตรราชบัณฑิตยสถาน 

วิสัยทัศน ราชบัณฑิตยสถานเปนสถาบันหลักของเครอืขายทางปญญาแหงชาติ   และเปนองคการพัฒนาความรูที่สามารถเปนแหลงอางอิงทางวิชาการ 

พันธกิจ ๑. คนควา  วจิัย  และบํารุงสรรพวิชา  แลวนําผลงานที่ไดสรางสรรคออกเผยแพรใหเปนคุณประโยชนแกประเทศและประชาชน 

๒. ติดตอแลกเปลีย่นความรูและประสานงานทางวิชาการกบัองคการปราชญและสถาบันทางวิชาการอื่น ๆ  ทั้งในประเทศและตางประเทศ 

๓. ใหความเห็น  คําแนะนํา  และคําปรึกษาทางวิชาการแกนายกรัฐมนตรหีรือคณะรัฐมนตรี 

๔. ใหบริการทางวิชาการแกสวนราชการ  รัฐวิสาหกจิ  หนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ  องคการมหาชน  หนวยงานอื่นของรัฐ  สถาบันการศึกษา   

หนวยงานของเอกชน  และประชาชน 

๕. ดําเนินงานเกีย่วกับการจัดทําพจนานกุรม  สารานุกรม  อักขรานุกรม  อนุกรมวิธาน  การบัญญัติศัพทวิชาการสาขาตาง ๆ  รวมทั้งการจัดทํา 

พจนานกุรมศพัทวิชาการภาษาตางประเทศเปนภาษาไทยและงานวิชาการอื่น ๆ   

๖. กําหนดหลักเกณฑตาง ๆ  เกีย่วกับการใชภาษาไทย  การอนุรักษภาษาไทยมิใหแปรเปลี่ยนไปในทางที่เสื่อม  และการสงเสริมภาษาไทย 

ซึ่งเปนเอกลักษณของชาติใหปรากฏเดนชดัยิ่งขึ้น 

๗. ปฏิบัติการอื่นตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของราชบัณฑิตยสถาน 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วดั กลยุทธ 

๑. เพิ่มจํานวนองคความรูในศาสตร

สาขาตาง ๆ  และเกณฑมาตรฐาน 

ในการใชภาษาไทย 

๑.๑ เปนองคการแหงการเรียนรูที่

สามารถเปนแหลงอางอิงที่เชื่อถือ

ไดและเปนมาตรฐานที่นําไปสู 

ขอยุติ 

 

๑. จํานวนการสรางองคความรูใน

ศาสตรสาขาตาง ๆ  ที่เพิ่มขึ้น  และ

เกณฑมาตรฐานในการใชภาษาไทย

ที่มีการพัฒนา 

๒. ระดับความพึงพอใจของผูใช 

บริการที่เพิ่มขึ้น 

๑. สงเสริม  สนับสนุนการดําเนนิงาน

ของคณะกรรมการวิชาการ  เพื่อ 

มุงเพิ่มปริมาณการสรางองคความรู

ในศาสตรสาขาตาง ๆ  

๒. กําหนดแผนงาน  และวางระบบ 

การติดตามประเมินผลอยางมี 

คุณภาพและมปีระสิทธิภาพ 



 ๗ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วดั กลยุทธ 

 ๑.๒ อนุรักษภาษาไทยมิใหแปรเปลี่ยน 

ไปในทางที่เสือ่ม  และสงเสริม 

ภาษาไทยซึ่งเปนเอกลักษณของ 

ชาติใหปรากฏเดนชัดยิ่งขึ้น 

 ๓. มุงเนนการสรางผลงานที่มีคุณภาพ 

มีความเที่ยงตรงแมนยํา  เพือ่ใหเปน 

มาตรฐานทางราชการ  และทันตอ 

สถานการณ  จากผูทรงคุณวฒุิที่มี 

ชื่อเสียงเปนทีย่อมรับในวงวชิาการ

ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ 

   ๔. การแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิเปนกรรมการ

วิชาการสาขาตาง ๆ  อยางเปนระบบ 

   ๕. ทบทวนและปรับปรุงองคประกอบ

ของคณะกรรมการวิชาการเพื่อ

ประโยชนตอการดําเนินงานและ

สอดคลองกับสถานการณปจจุบัน 

   ๖. ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินงาน

จากคณะกรรมการวิชาการไป 

เปนรูปแบบโครงการจางเหมา 

ผูเชี่ยวชาญมาดําเนินการใหมากขึ้น 



 ๘ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วดั กลยุทธ 

๒. เพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการทาง

วิชาการ 

ใหบริการทางวิชาการแกสังคมอยาง 

กวางขวาง  ทนัตอความตองการของผูใช 

๑. จํานวนการใหบริการทางวิชาการ 

ที่เพิ่มขึ้น 

๒. ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการ

ที่เพิ่มขึ้น 

๑. เปดโอกาสใหประชาชนมีสวน 

รวมในการแสดงความคิดเหน็ 

ตองานดานวิชาการของราช- 

บัณฑิตยสถาน  ดวยการเสนอผาน 

เว็บไซต โทรศัพท โทรสาร  และ

หรือการประชมุเชิงปฏิบัติการ   

กอนเผยแพรผลงาน 

๒. สงเสริม  สนับสนุนการนําเทคโน 

โลยีสารสนเทศมาใช  เพื่อใหเกิด

ประโยชนตอการเผยแพรผลงาน 

ทางวิชาการอยางมีประสิทธิภาพ 

๓. จัดตั้งศูนยบริการเพื่อใหบริการแก

ประชาชน  (Call Center)  ของ 

ราชบัณฑิตยสถาน 

๔. พัฒนาการใหบริการทางอินเทอร 

เน็ตใหเกิดความรวดเร็วในการ 

ใหบริการ 

๕. สงเสริม  สนับสนุนการพัฒนาการ 

สรางเครือขายอินเทอรเน็ตอยาง 

กวางขวาง 



 ๙ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วดั กลยุทธ 

   ๖. จัดทําฐานขอมลูทางวิชาการ  เพื่อ 

ตอบสนองความตองการการใช 

บริการของผูใชบริการใหครบถวน 

และตอเนื่อง 

๗. จัดทําขอมูลขาวสารเกี่ยวกับกิจกรรม

ทางวิชาการเผยแพรทางเว็บไซตให

ประชาชนและผูสนใจรับทราบ 

๘. สงเสริมพัฒนาบุคลากรใหมศีักยภาพ

ในการใหบริการทางวิชาการดวย

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 



 ๑๐ 

 

ประเด็นยุทธศาสตรและเปาประสงคของราชบัณฑิตยสถาน 

ประเด็นยุทธศาสตร  (Strategic  Issues) เปาประสงค  (Goals) 

๑. เพิ่มจํานวนองคความรูในศาสตรสาขาตาง ๆ  และเกณฑมาตรฐานในการใช

ภาษาไทย 

๑. เปนองคการแหงการเรียนรูที่สามารถเปนแหลงอางอิงทีเ่ชื่อถือไดและ 

เปนมาตรฐานที่นําไปสูขอยตุิ 

๒. อนุรักษภาษาไทยมิใหแปรเปลี่ยนไปในทางที่เสื่อม  และสงเสริมภาษาไทย 

ซึ่งเปนเอกลักษณของชาติใหปรากฏเดนชดัยิ่งขึ้น 

๒. เพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการทางวิชาการ 

 

ใหบริการทางวิชาการแกสังคมอยางกวางขวาง  ทันตอความตองการของผูใช 



 ๑๑ 

 

เปาประสงคและตัวชี้วัดของราชบัณฑิตยสถาน 

ขอมูลพื้นฐาน 

(Baseline Data) 

เปาหมาย 

(Goals) 
เปาประสงค 

(Goals) 

ตัวชี้วดั 

(KPIs) 
ป ๔๖ ป ๔๗ ป ๔๘ ป ๔๘-๕๒ ป ๔๘ ป ๔๙ ป ๕๐ ป ๕๑ ป ๕๒ 

๑. เปนองคการแหงการ

เรียนรูที่สามารถเปน

แหลงอางอิงทีเ่ชื่อถือ

ไดและเปนมาตรฐาน

ที่นําไปสูขอยตุิ 

 

๒. อนุรักษภาษาไทยมิให

แปรเปลี่ยนไปในทาง

ที่เสื่อม และสงเสริม

ภาษาไทยซึ่งเปน

เอกลักษณของชาติให

ปรากฏเดนชัดยิ่งขึ้น 

๑.๑ จํานวนการสรางองค

ความรูในศาสตรสาขา

ตาง ๆ  ที่เพิ่มขึ้น  และ

เกณฑมาตรฐานใน

การใชภาษาไทยที่มี

การพัฒนา 

๑.๒ ระดับความพึงพอใจ

ของผูใชบริการที่ 

เพิ่มขึ้น 

๓๒,๗๖๓ 

 

 

 

 

 

๘๐ 

๑๕,๘๕๖ 

 

 

 

 

 

๘๐ 

 ๙๔,๕๐๐ 

 

 

 

 

 

๘๔ 

๑๘,๓๐๐ 

 

 

 

 

 

๘๐ 

๑๘,๕๕๐ 

 

 

 

 

 

๘๐ 

๑๘,๘๕๐ 

 

 

 

 

 

๘๕ 

๑๙,๒๐๐ 

 

 

 

 

 

๘๕ 

๑๙,๖๐๐ 

 

 

 

 

 

๙๐ 

๒. ใหบริการทางวิชาการ

แกสังคมอยาง

กวางขวาง  ทนัตอ

ความตองการของผูใช 

๒.๑ จํานวนการใหบริการ 

ทางวิชาการที่เพิ่มขึ้น 

๒.๒ ระดับความพึงพอใจ 

ของผูใชบริการที่

เพิ่มขึ้น 

- 

 

๘๐ 

๔๓๔,๙๖๐ 

 

๘๐ 

 ๙๙๙,๐๒๐ 

 

๘๔ 

๑๗๕,๐๒๐ 

 

๘๐ 

๑๘๕,๐๐๐ 

 

๘๐ 

๑๙๗,๐๐๐ 

 

๘๕ 

๒๑๒,๐๐๐ 

 

๘๕ 

๒๓๐,๐๐๐ 

 

๙๐ 



 ๑๒ 

 

หมายเหต ุ ๑. ตัวชี้วดัที่  ๑.๑  ขอมูลพื้นฐานและคาเปาหมายมีหนวยนับเปนเรื่อง 

 ๒. ตัวชี้วดัที่  ๑.๒  ขอมูลพื้นฐานและคาเปาหมายมีหนวยนบัเปนรอยละ 

 ๓. ตัวชี้วดัที่  ๒.๑  ขอมูลพื้นฐานป ๒๕๔๖  มีหนวยนับเปนเรื่อง  มียอดรวมอยูในตัวชี้วัดที่ ๑.๑  ที่แสดงยอด ๓๒,๗๖๓  เรื่อง  ซึ่งเปนขอมูลที่เก็บรวมทุกกิจกรรม 

 ๔. ตัวชี้วดัที่  ๒.๒  ขอมูลพื้นฐานและคาเปาหมายมหีนวยนับเปนรอยละ 

 ๕. เปาหมายป ๒๕๔๘ - ๒๕๕๒  ของแตละตัวชี้วดั  เปนเปาหมายที่ประมาณการจากความเปนไปได 



 ๑๓ 

 

เปาประสงคและกลยุทธของราชบัณฑิตยสถาน 

เปาหมาย 

(Goals) 

กลยุทธ 

(Strategies) 
หนวยงานรับผิดชอบ 

ประเด็นยุทธศาสตรที่  ๑ เพิ่มจํานวนองคความรูใน

ศาสตรสาขาตาง ๆ  และเกณฑมาตรฐานในการใช

ภาษาไทย 

  

๑. เปนองคการแหงการเรียนรูที่สามารถเปนแหลง

อางอิงที่เชื่อถือไดและเปนมาตรฐานที่นําไปสู 

ขอยุติ 

๒. อนุรักษภาษาไทยมิใหแปรเปลี่ยนไปในทาง 

 ที่เสื่อม  และสงเสริมภาษาไทยซึ่งเปนเอกลักษณ 

๑. สงเสริม  สนับสนุนการดําเนนิงานของคณะ 

กรรมการวิชาการ  เพื่อมุงเพิม่ปริมาณการสราง 

องคความรูในศาสตรสาขาตาง ๆ  

๒. กําหนดแผนงาน  และวางระบบติดตามประเมินผล 

อยางมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

 ของชาติใหปรากฏเดนชัดยิ่งขึ้น ๓. มุงเนนการสรางผลงานที่มีคุณภาพ  มีความเที่ยงตรง

แมนยํา  เพื่อใหเปนมาตรฐานของทางราชการ  และ 

ทันตอสถานการณ  จากผูทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียง 

เปนที่ยอมรับในวงวิชาการในสาขาที่เกี่ยวของ 

 ๔. การแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิเปนกรรมการวิชาการสาขา

ตาง ๆ  อยางเปนระบบ 

 -  สํานักธรรมศาสตรและการเมือง 

 -  สํานักวิทยาศาสตร 

 -  สํานักศิลปกรรม 

 -  กองธรรมศาสตรและการเมือง 

 -  กองวิทยาศาสตร 

 -  กองศิลปกรรม 

 -  ศูนยสารสนเทศราชบัณฑติยสถาน 

 -  ศูนยประชาสัมพันธราชบัณฑิตยสถาน 

 -  คณะทํางานศูนยสงเสริมและเผยแพร 

    การใชภาษาไทย 



 ๑๔ 

 

เปาประสงคและกลยุทธของราชบัณฑิตยสถาน 

เปาหมาย 

(Goals) 

กลยุทธ 

(Strategies) 
หนวยงานรับผิดชอบ 

 ๕. ทบทวนและปรับปรุงองคประกอบของคณะ 

กรรมการวิชาการเพื่อประโยชนตอการดําเนินงาน  

และสอดคลองกับสถานการณปจจุบนั 

 

 ๖. ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินงานจากคณะ 

กรรมการวิชาการไปเปนรูปแบบโครงการจางเหมา

ผูเชี่ยวชาญมาดําเนินการใหมากขึ้น 

 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒   เพิม่ประสิทธิภาพการ 

ใหบริการทางวิชาการ 

 ใหบริการทางวิชาการแกสังคมอยางกวางขวาง  

ทันตอความตองการของผูใช 

๑. เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการแสดง

ความคิดเหน็ตองานดานวิชาการของราชบัณฑิตย- 

สถาน  ดวยการเสนอผานเวบ็ไซต โทรศัพท  

โทรสาร  และหรือการประชมุเชิงปฏิบัติการ   

กอนเผยแพรผลงาน 

๒. สงเสริม  สนับสนุนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ

มาใช  เพื่อใหเกิดประโยชนตอการเผยแพรผลงาน

ทางวิชาการอยางมีประสิทธิภาพ 

๓. จัดตั้งศูนยบริการเพื่อใหบริการแกประชาชน   

(Call Center)  ของราชบัณฑติยสถาน 

๔. พัฒนาการใหบริการทางอินเทอรเน็ตใหเกดิความ

รวดเร็วในการใหบริการ 

 -  สํานักธรรมศาสตรและการเมือง 

 -  สํานักวิทยาศาสตร 

 -  สํานักศิลปกรรม 

 -  กองธรรมศาสตรและการเมือง 

 -  กองวิทยาศาสตร 

 -  กองศิลปกรรม 

 -  ศูนยสารสนเทศราชบัณฑติยสถาน 

 -  ศูนยประชาสัมพันธราชบัณฑิตยสถาน 

 -  คณะทํางานศูนยสงเสริมและเผยแพร 

    การใชภาษาไทย 



 ๑๕ 

 

เปาประสงคและกลยุทธของราชบัณฑิตยสถาน 

เปาหมาย 

(Goals) 

กลยุทธ 

(Strategies) 
หนวยงานรับผิดชอบ 

 ๕. สงเสริม  สนับสนุนการพัฒนาการสรางเครือขาย

อินเทอรเน็ตอยางกวางขวาง 

๖. จัดทําฐานขอมลูทางวิชาการ  เพื่อตอบสนอง 

ความตองการใชบริการของผูใชบริการ 

ใหครบถวนและตอเนื่อง 

๗. จัดทําขอมูลขาวสารเกี่ยวกับกิจกรรมทางวชิาการ 

เผยแพรทางเวบ็ไซตเพื่อใหประชาชนและผูสนใจ 

รับทราบ 

๘. สงเสริมพัฒนาบุคลากรใหมศีักยภาพในการให 

บริการทางวิชาการดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

 



 ๑๖ 

 
 
 
 

สวนที่  ๓ 
ภาคผนวก 



 ๑๗ 

ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอม  ศักยภาพ  ของราชบัณฑติยสถาน 

(SWOT  Analysis) 

 
จุดแข็ง  (Strength) จุดออน  (Weakness) 

๑. เปนแหลงอางอิงทางวิชาการที่เปนมาตรฐาน  สรางความเขาใจที่ถูกตองตรงกัน  
ลดความขัดแยงทางวิชาการในสังคม  และนําไปสูขอยุต ิ

๒. ผลงานการสรางสรรคองคความรูทางวิชาการในศาสตรสาขาตาง ๆ  เปนการ
พัฒนามาตรฐานการใชองคความรูแตละดาน  ที่เปนประโยชนตอสังคมอยาง 
ชัดเจน 

๓. การสรางสรรคองคความรูทางวิชาการในศาสตรสาขาตาง ๆ  ดําเนินงานในรูป
คณะกรรมการ  จึงเปนแหลงรวมผูทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียงในวงวิชาการ
หลากหลายสาขาวิชา  ทําใหผลงานทางวิชาการมีคุณภาพเปนที่ยอมรับ 

๔. การวัดผลสัมฤทธิ์ของงาน  มีตัวชี้วดัที่มีลักษณะเปนการเฉพาะ  สามารถวัดได
อยางมีเหตุผลตามวัตถุประสงค  โดยไมตองเสียคาใชจายมาก 

 
 

การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานทางวชิาการยังไมจรงิจังและตอเนือ่ง   
ทําใหการวัดผลสัมฤทธิ์ของงานยังไมชัดเจน 



 ๑๘ 

 
โอกาส  (Opportunities) ภัยคุกคาม  (Threath) 

๑. สามารถทบทวนและปรับปรุงองคประกอบของคณะกรรมการทางวิชาการ 
ไดตลอดเวลา  เพื่อความเหมาะสมตอการดาํเนินงานและสถานการณปจจุบัน  
เนื่องจากเปนอํานาจของนายกราชบัณฑิตยสถาน 

๒. งานตามภารกจิหลักมีลักษณะเปนงานประจํา  แตเปนสวนหนึ่งของการ
ดําเนินงานที่สอดคลองกับยทุธศาสตรการบริหารประเทศ  จึงเปนโอกาสที่จะ
ไดสรางขาราชการประจําผูดํารงตําแหนงทางวิชาการใหเปนนกัวิชาการที่มี

ศักยภาพ 
ที่เทียบเคียงไดกับกรรมการวชิาการสําหรับงานตามภารกจิหลักนัน้ 

๓. เปนแหลงรวมผูทรงคุณวุฒ ิ จึงมีโอกาสระดมความคิดเหน็เพื่อสรางสรรค 
ผลงานสําคัญที่โดดเดนตอบสนองตอสภาวะการณปจจบุัน  นอกเหนอืจาก 
ภารกิจหลักได 

 
 
 
 

๑. การดําเนินงานในรูปคณะกรรมการที่มีองคประกอบของกรรมการมาจาก

ผูทรงคุณวุฒิภายนอก  ทําใหการผลิตผลงานทางวิชาการมีความลาชา  และ
อาจไมสําเร็จตามเวลาที่กําหนดได 

๒. การวัดความคุมคาของผลลัพธที่ไดจากการผลิตผลงานทางวิชาการ  ตอการ
ลงทุน  ยังมีความซับซอน  ทรัพยากรที่ใชในการลงทุนบางคณะคอนขางมาก 

๓. เปนสวนราชการขนาดเล็กทีม่ีอัตรากําลังผูปฏิบัติงานนอยมาก  เมื่อเทียบกับ
ภารกิจที่เพิ่มขึน้  ทําใหสงผลกระทบตอความสําเร็จในการดําเนินภารกจิของ
องคกร  ทั้งภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน 
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