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บทสรุปผูบริหาร 

 พระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 5 วรรคสอง กําหนดใหหนวยงานรัฐทุกหนวยมีหนาที่ดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามที่กําหนด

ไวในยุทธศาสตรชาติ และมาตรา 10 กําหนดใหคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติแตละดานดําเนินการจัดทําแผนแมบทเพื่อบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไวใน

ยุทธศาสตรชาติ และเมื่อแผนแมบทที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหมีผลผูกพันหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของที่จะตอง

ปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น รวมทั้งการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณตองสอดคลองกับแผนแมบทดวย นอกจากนี้ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ

วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ (ฉบับที่ 2 )พ.ศ. 2562 มาตรา 16 กําหนดใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการนั้นโดยจัดทําเปน

แผนหาป ซึ่งตองสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงตอรัฐสภา 

และแผนอื่นที่เกี่ยวของ ดังนั้น เพื่อใหการปฏิบัติราชการของสํานักงานราชบัณฑิตยสภาประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายขางตน 

สํานักงานราชบัณฑิตยสภาจึงไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งเชื่อมโยงและสอดคลองตามเปาหมายและแนวทางการพัฒนาของยุทธศาสตร

ชาติ และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติกับยุทธศาสตรสํานักงานราชบัณฑิตยสภา โดยมีสาระสําคัญดังนี ้  

นโยบายและแผนที่เกี่ยวของ 

1. ยุทธศาสตรชาต ิ

 1.1 ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางทรัพยากรมนุษย ประเด็นยุทธศาสตร 4.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต  

2. แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

 2.1 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต แผนยอยการพัฒนาชวงวัยเรียน/วัยรุน 

3. นโยบายรัฐบาล 

 3.1 นโยบายหลัก ดานการทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และดานการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชวงวัย 

 3.2 นโยบายเรงดวน เรื่องการเตรียมคนไทยสูศตวรรษที่ 21 
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การดําเนินงานของสํานักงานราชบัณฑิตยสภา 

 วิสัยทัศน เปนสถาบันหลักของเครือขายทางปญญาแหงชาติ และเปนองคการพัฒนาความรูที่สามารถเปนแหลงอางอิงทางวิชาการ 

 พันธกิจ  

 (1) คนควา วิจัย และบํารุงสรรพวิชา แลวนําผลงานที่ไดสรางสรรคออกเผยแพรใหเปนคุณประโยชนตอประเทศชาติและประชาชน  

 (2) ติดตอแลกเปลี่ยนความรู และประสานงานทางวิชาการกับองคกรปราชญและสถาบันทางวิชาการอื่น ๆ ทั้งในและตางประเทศ  

 (3) ใหความเห็น คําแนะนํา และคําปรึกษาทางวิชาการแกนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี  

 (4) ใหบริการทางวิชาการแกสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ องคการมหาชน หนวยงานอื่นของรัฐ สถาบันการศึกษา หนวยงานของ

เอกชนและประชาชน  

 (5) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําพจนานุกรม สารานุกรม อักขรานุกรม อนุกรมวิธาน การบัญญัติศัพทวิชาการสาขาตาง ๆ รวมทั้งการจัดทําพจนานุกรมศัพท

วิชาการภาษาตางประเทศเปนภาษาไทย และงานวิชาการอื่น ๆ  

 (6) กําหนดหลักเกณฑตาง ๆ เกี่ยวกับการใชภาษาไทย การอนุรักษภาษาไทยมิใหเปลี่ยนไปในทางที่เสื่อม และการสงเสริมภาษาไทยซึ่งเปนเอกลักษณของชาติให

ปรากฏเดนชัดยิ่งขึ้น  

 (7) ปฏิบัติการอื่นตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของสํานักงานราชบัณฑิตยสภา 
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 ประเด็นยุทธศาสตร/เปาประสงค/กลยุทธ 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การเพิ่มจํานวนองคความรูในศาสตรสาขาตาง ๆ และพัฒนาเกณฑมาตรฐานในการใชภาษาไทย 

 เปาประสงคที่ 1 : มีองคความรูเพื่อใชในการคนควาและอางอิงในศาสตรสาขาตาง ๆ ที่เชื่อถือไดและนําไปสูขอยุต ิ

  กลยุทธ : สนับสนุนการประชุมคณะกรรมการวิชาการ การคนควาและบรรยายทางวิชาการของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก และการแตงและเรียบเรียง
หนังสือตําราทางวิชาการของขาราชการ 

 เปาประสงคที่ 2 : อนุรักษภาษาไทยมิใหแปรเปลี่ยนไปในทางที่เสื่อม และสงเสริมภาษาไทยซึ่งเปนเอกลักษณของชาติใหปรากฏเดนชัดยิ่งขึ้น 

  กลยุทธ : สงเสริมและเผยแพรการใชภาษาไทยท่ีถูกตองตามหลักภาษาผานชองทางตาง ๆ 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการวิชาการ 

 เปาประสงค : ใหบริการทางวิชาการแกสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ องคการมหาชน หนวยงานอื่นของรัฐ สถาบันการศึกษา 
หนวยงานของเอกชน และประชาชน 

  กลยุทธ : นําความรูที่ไดสรางสรรคออกเผยแพรทางอินเทอรเน็ต ตอบขอหารือทางโทรศัพทและจดหมาย จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ และการ
ใหบริการองคความรูในรูปสิ่งพิมพและสื่อประเภทอื่น 

สรุปสาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

แผนปฏิบัติราชการภายใตยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางทรัพยากรมนุษย แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

14 โครงการ/กิจกรรม งบประมาณรวม 79.290 ลานบาท ประกอบดวย   

 1.1 กิจกรรมการประชุมสรางองคความรูศาสตรสาขาตาง ๆ แบงออกเปน 79 กิจกรรมยอย เปาหมายรวม 40,209 คํา/เรื่อง งบประมาณ 29 ลานบาท 
รายละเอียดดังนี้  
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  (1) กองธรรมศาสตรและการเมือง 27 กิจกรรมยอย ประกอบดวย การสรางองคความรูหมวดพจนานุกรม 16 กิจกรรมยอย เปาหมาย 7,694 คํา 
งบประมาณ 5.915 ลานบาท การสรางองคความรูหมวดสารานุกรม 10 กิจกรรมยอย เปาหมาย 900 คํา/เรื่อง งบประมาณ 2.138 ลานบาท การสรางองคความรูหมวด
อักขรานุกรม 1 กิจกรรมยอย เปาหมาย 2,023 คํา งบประมาณ 0.447 ลานบาท รวมเปาหมาย 10,617 คํา/เรื่อง งบประมาณรวม 8.5 ลานบาท   

  (2) กองวิทยาศาสตร 25 กิจกรรมยอย ประกอบดวย การสรางองคความรูหมวดพจนานุกรม 23 กิจกรรมยอย เปาหมาย 10,214 คํา งบประมาณ 7.538 
ลานบาท การสรางองคความรูหมวดอนุกรมวิธาน 2 กิจกรรมยอย เปาหมาย 288 เรื่อง งบประมาณ 0.962 ลานบาท รวมเปาหมาย 10,502 คํา/เรื่อง งบประมาณรวม 
8.5 ลานบาท 

  (3) กองศิลปกรรม 27 กิจกรรมยอย ประกอบดวย การสรางองคความรูหมวดพจนานุกรม 16 กิจกรรมยอย เปาหมาย 14,799 คํา/เรื่อง งบประมาณ 
7.852 ลานบาท การสรางองคความรูหมวดสารานุกรม 5 กิจกรรมยอย เปาหมาย 991 คํา/เรื่อง งบประมาณ 2.009 ลานบาท การจัดทําหลักเกณฑทางภาษา 6 กิจกรรม
ยอย เปาหมาย 3,300 เรื่อง งบประมาณ 2.14 ลานบาท รวมเปาหมาย 19,090 คํา/เรื่อง งบประมาณรวม 12 ลานบาท  

 1.2 โครงการจัดทําฐานขอมูลทางวิชาการ เปาหมายจัดทําระบบฐานขอมูล 2 ระบบ งบประมาณรวม 6 ลานบาท 

 1.3 โครงการรู รัก ภาษาไทย มีเปาหมายผลิตรายการวิทยุ 11 รายการ รายการโทรทัศน 1 รายการ จํานวน 20 ตอน จัดกิจกรรมประกวดเลาเรื่องภาษาถิ่น 4 ครั้ง 
จัดงานเสวนาวิชาการ 1 ครั้ง จัดพิมพหนังสือ 2 ฉบับ จํานวน 4,000 เลม งบประมาณรวม 27.785 ลานบาท (งบประมาณแผนดิน 27.035 ลานบาท และเงินทุนพิมพ
ตํารา 0.75 ลานบาท) 

 1.4 โครงการสงเสริมความรูในการใชภาษาไทย มีเปาหมายจัดอบรมเสริมความรูภาษาไทย 4 ภาค จํานวน 4 ครั้ง งบประมาณรวม 1.21 ลานบาท 

 1.5 โครงการจัดทําเกณฑมาตรฐานในการใชภาษาไทย มีเปาหมายจัดทําระบบทดสอบความรูดานภาษาไทย 1 ระบบ งบประมาณ 3 ลานบาท 

 1.6 โครงการแขงขันและคัดเลือกผูใชภาษาไทยดีเดน มีเปาหมายจัดกิจกรรม 2 ครั้ง งบประมาณรวม 0.719 ลานบาท 

 1.7 โครงการนโยบายภาษาแหงชาติ มีเปาหมายจัดกิจกรรม 1 กิจกรรม งบประมาณ 1.5 ลานบาท 

1.8 โครงการจัดทําพจนานุกรมภาษาไทยถิ่น 3 ภาค มีเปาหมายประชุมจัดทําพจนานุกรมภาษาไทยถ่ิน 3 ภาค จํานวน 1,080 คํา จัดพิมพหนังสือ 1 ฉบับ จํานวน 
2,000 เลม งบประมาณรวม 3 ลานบาท 
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1.9 โครงการปาฐกถาราชบัณฑิตสัญจร ประกอบดวย การจัดประชุมวิชาการราชบัณฑิตสัญจร สํานักธรรมศาสตรและการเมือง 2 ครั้ง งบประมาณ 0.3 ลานบาท 
สํานักวิทยาศาสตร 1 ครั้ง งบประมาณ 0.3 ลานบาท สํานักศิลปกรรม 2 ครั้ง งบประมาณ 0.5 ลานบาท รวม 5 ครั้ง งบประมาณรวม 0.9 ลานบาท 

 1.10 โครงการอาศรมความคิด สํานักวิทยาศาสตร จัดกิจกรรม 2 ครั้ง งบประมาณรวม 0.2 ลานบาท  

 1.11 โครงการแลกเปลี่ยนความรูและประสานงานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และศิลปวัฒนธรรมกับองคการปราชญตางประเทศ จัดกิจกรรม 1 ครั้ง ณ 
ราชอาณาจักรสวีเดน งบประมาณ 1.997 ลานบาท 

 1.12 โครงการเครือขายสหวิทยาการแหงราชบัณฑิตยสภา เปาหมาย จัดประชุม/สัมมนา 4 ครั้ง งบประมาณ 1.037 ลานบาท  

 1.13 กิจกรรมพิมพหนังสือและสิ่งพิมพทางวิชาการเพื่อเผยแพร ประกอบดวย 12 กิจกรรมยอย รายการพิมพหนังสือ 12 ฉบับ เปาหมายรวม 11,000 เลม 
งบประมาณรวม 2.5 ลานบาท  

1.14 กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรของสํานักงานราชบัณฑิตยสภา จํานวน 4 กิจกรรม งบประมาณรวม 0.452 ลานบาท 
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1. บทนํา 

ที่มาของการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

พระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2560  

มาตรา 5 

 ใหมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายในการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใชเปนกรอบในการจัดทําแผนตาง ๆ ใหสอดคลองและบูรณาการกัน

อันจะกอใหเกิดเปนพลังผลักดันรวมกันไปสูเปาหมายดังกลาว ตามระยะเวลาที่กําหนดไวในยุทธศาสตรชาติ ซึ่งจะตองไมนอยกวายี่สิบป การประกาศใชยุทธศาสตรชาติให

ทําเปนประกาศพระบรมราชโองการ และเมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได และหนวยงานของรัฐทุกหนวยมีหนาที่ดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมาย

ตามที่กําหนดไวในยุทธศาสตรชาต ิ

 การกําหนดนโยบายการบริหารราชการแผนดินของคณะรัฐมนตรีกอนที่จะเขาบริหารราชการแผนดิน การจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบาย

และแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ และแผนอื่นใด รวมตลอดทั้งการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณตองสอดคลองกับยุทธศาสตรชาต ิ

 ใหเปนหนาที่ของคณะรัฐมนตรีที่จะกํากับดูแลและสนับสนุนใหหนวยงานของรัฐทุกหนวยดําเนินการใหเปนไปตามวรรคสองและวรรคสาม 

 ในกรณีที่หนวยงานของรัฐเปนองคกรในฝายนิติบัญญัติ ฝายตุลาการ หรือเปนองคกรอิสระ หรือองคกรอัยการ การกํากับดูแลตามวรรคสี่ ใหหมายความถึงการ

ประสาน การปรึกษา หรือเสนอแนะตอหัวหนาหนวยงานของรัฐขององคกรดังกลาว 

มาตรา 10 

 เมื่อมีพระบรมราชโองการประกาศใชยุทธศาสตรชาติแลว ใหคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติแตละดานจัดทําแผนแมบทเพื่อบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไวใน

ยุทธศาสตรชาติ เสนอตอคณะกรรมการพิจารณาใหความเห็นชอบกอนเสนอคณะรัฐมนตรี  

 แผนแมบทและแผนการปฏิรูปประเทศตามกฎหมายวาดวยแผนและขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศตองมีความสอดคลองกัน  
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 แผนแมบทที่คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหมีผลผูกพันหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของที่จะตองปฏิบัติใหเปนไป

ตามนั้น รวมทั้งการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณตองสอดคลองกับแผนแมบทดวย  

 ในกรณีที่คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติเห็นวามีความจําเปนตองแกไขเพิ่มเติมแผนแมบทใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงหรือความจําเปนของประเทศ 

ใหคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติ ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการและคณะรัฐมนตรีกอน และเมื่อคณะกรรมการและคณะรัฐมนตรี ใหความเห็นชอบแลว จึง

ดําเนินการแกไขเพิ่มเติมตอไป 

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2562 

มาตรา 16  

 ใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการนั้นโดยจัดทําเปนแผนหาป ซึ่งตองสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท แผนการปฏิรูปประเทศ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงตอรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวของ  

 ในแตละปงบประมาณ ใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป โดยใหระบุสาระสําคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของสวนราชการ เปาหมาย

และผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายไดและรายจายและทรัพยากรอื่นที่จะตองใช เสนอตอรัฐมนตรีเพื่อใหความเห็นชอบ 

 เมื่อรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการใดตามวรรคสองแลว ใหสํานักงบประมาณดําเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่อปฏิบัติงานใหบรรลุ

สําเร็จในแตละภารกิจตามแผนปฏิบัติราชการดังกลาว 

 ในกรณีที่สวนราชการมิไดเสนอแผนปฏิบัติราชการในภารกิจใดหรือภารกิจใดไมไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี มิใหสํานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณสําหรับ

ภารกิจนั้น 

 เมื่อสิ้นปงบประมาณใหสวนราชการจัดทํารายงานแสดงผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจําปเสนอตอคณะรัฐมนตรี 
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มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง (ราง) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

 “2. ใหหนวยงานของรัฐดําเนินการสนับสนุน พัฒนา และบูรณาการขอมูลที่เกี่ยวของสําหรับการจัดทําตัวชี้วัดของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ เพื่อประโยชน

ในการติดตาม ประเมินผลการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ และแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวของตอไป 

 3. ใหหนวยงานของรัฐปรับปรุงแผนระดับ 3 ในความรับผิดชอบตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและแผน

แมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ” 

 แผน 3 ระดับ ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 4 ธันวาคม 2560 คือ 

 แผนระดับที่ 1 คือ ยุทธศาสตรชาติ 

 แผนระดับที่ 2 คือ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศดานตาง ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และนโยบายและแผนระดับชาติ

วาดวยความมั่นคงแหงชาต ิ

 แผนระดับที่ 3  แผนที่จัดทําขึ้นเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของแผนระดับที่ 1 และแผนระดับที่ 2 สูการปฏิบัติใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว หรือจัดทําขึ้นตามที่

กฎหมายกําหนดหรือจัดทําขึ้นตามพันธกรณีหรืออนุสัญญาระหวางประเทศ รวมถึงแผนปฏิบัติการทุกระดับ 

 

 

 

 

 



9 
 

นโยบายและแผนที่เกี่ยวของ 

ยุทธศาสตรชาต ิ

 ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางทรัพยากรมนุษย 

 มีเปาหมายการพัฒนาที่สําคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพรอมทั้งกาย ใจ สติปญญา มีพัฒนาการที่

ดีรอบดานและมีสุขภาวะที่ดีในทุกชวงวัย มีจิตสาธารณะรับผิดชอบตอสังคมและผูอื่น มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเปนพลเมืองดีของชาติ มี

หลักคิดที่ถูกตอง มีทักษะที่จาเปนในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่สามและอนุรักษภาษาทองถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรูและการพัฒนาตนเองอยาง

ตอเนื่องตลอดชีวิต สูการเปนคนไทยที่มีทักษะสูง เปนนวัตกร นักคิดผูประกอบการ เกษตรกรยคุใหมและอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 

 เปาหมายยุทธศาสตรชาติ 1. คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 

ประเด็นยุทธศาสตร 4.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต  

 มุงเนนการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกชวงวัย ตั้งแตชวงการตั้งครรภ ปฐมวัย วัยเด็ก วัยรุน วัยเรียน วัยผูใหญ วัยแรงงาน และวัยผูสูงอายุ เพื่อสรางทรัพยากร

มนุษยที่มีศักยภาพ มีทักษะความรู เปนคนดี มีวินัย เรียนรูไดดวยตนเองในทุกชวงวัย มีความรอบรูทางการเงิน มีความสามารถในการวางแผนชีวิตและการวางแผนทาง

การเงินที่เหมาะสมในแตละชวงวัย และความสามารถในการดํารงชีวิตอยางมีคุณคา รวมถึงการพัฒนาและปรับทัศนคติใหคนทุกชวงวัยที่เคยกระทาผิดไดกลับมาใชชีวิตใน

สังคมไดอยางสงบสุขและเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ 

4.2.2  ชวงวัยเรียน/วัยรุน ปลูกฝงความเปนคนดี มีวินัย พัฒนาทักษะความสามารถการเรียนรูที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่  21 โดยเฉพาะทักษะดานการคิด

วิเคราะห สังเคราะห ความสามารถในการแกปญหาที่ซับซอน มีภูมิคุมกันตอปญหาหรืออาชญากรรมตาง ๆ มีความคิดสรางสรรค มีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่น 

มีความยืดหยุนทางความคิด รวมถึงทักษะดานภาษา ศิลปะ และความสามารถในการใชเทคโนโลยี และไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพสอดคลองกับความสามารถ ความ

ถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรูเพื่อการวางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมในแตละชวงวัยและนําไปปฏิบัติได ตลอดจนการพัฒนา
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ทักษะการเรียนรูที่เชื่อมตอกับโลกการทํางาน รวมถึงทักษะอาชีพที่สอดคลองกับความตองการของประเทศ มีทักษะชีวิต สามารถอยูรวมและทํางานกับผูอื่นไดภายใตสังคม

ที่เปนพหุวัฒนธรรม 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

 มุงเนนการสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพมนุษย  สรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทยซึ่งเปนหนวยที่ยอยที่สุดเพื่อใหสามารถ

เปนพลังในการขับเคลื่อน ชวยเหลือสังคม พัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนทรัพยากรมนุษยที่ดี เกง และมีคุณภาพพรอมขับเคลื่อนการพัฒนา

ประเทศไปขางหนาไดอยางเต็มศักยภาพ ซึ่ง “คนไทยในอนาคตจะตองมีความพรอมทั้งกาย ใจ สติปญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบดานและมีสุขภาวะที่ดีในทุกชวงวัย มีจิต

สาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมและผูอื่น มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเปนพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกตอง มีทักษะที่จําเปนในโลกอนาคต  

สามารถใชภาษาไทยไดด ีมีทกัษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที ่๓ รวมทั้งอนุรักษภาษาทองถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรูและการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต สูการ

เปนคนไทยที่มทีักษะสูง เปนนักพัฒนาเทคโนโลยีระดับสูงและนวัตกร นักคิด ผูประกอบการ เกษตรกรยุคใหม และอืน่ ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง” 

 เปาหมายระดับแผนแมบท คนไทยทุกชวงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ไดรับการพัฒนาอยางสมดุล ทั้งดานรางกาย สติปญญา และคุณธรรมจริยธรรม เปนผูที่มีความรู

และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

แผนยอยการพัฒนาชวงวัยเรียน/วัยรุน 

ชวงวัยเรียน/วัยรุน ปลูกฝงความเปนคนดี มีวินัย พัฒนาทักษะความสามารถที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะดานการคิดวิเคราะห   

สังเคราะห ความสามารถในการแกปญหาที่ซับซอน มีภูมิคุมกันตอปญหาหรืออาชญากรรมตาง ๆ มีความคิดสรางสรรค มีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่น มีความ

ยืดหยุนทางความคิด รวมถึงทักษะดานภาษา ศิลปะ และความสามารถในการใชเทคโนโลยี และไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพสอดคลองกับความสามารถ ความถนัด

และความสนใจ รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรูเพื่อการวางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมในแตละชวงวัยและนําไปปฏิบัติได ตลอดจนการพัฒนาทักษะการ

เรียนรูที่เชื่อมตอกับโลกการทํางาน รวมถึงทักษะอาชีพที่สอดคลองกับความตองการของประเทศ มีทักษะชีวิต สามารถอยูรวมและทํางานกับผูอื่นไดภายใตสังคมที่เปนพหุ
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วัฒนธรรม ซึ่งหากมีการออกแบบกระบวนการเรียนรู และมีหลักสูตรการศึกษาที่เอื้อตอทักษะชีวิต มีการเสริมสรางประสบการณชีวิตทักษะชีวิต และทักษะอาชีพใน

หลักสูตร และสรางการมีงานทําของวัยเรียน/วัยรุน จะชวยใหการพัฒนาเด็กและเยาวชนบังเกิดผลสัมฤทธิ์ได 

 เปาหมายระดับแผนยอย วัยเรียน/วัยรุน มีความรูและทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถวน รูจักคิดวิเคราะห รักการเรียนรู มีสํานึกพลเมือง มีความกลาหาญทาง

จริยธรรม มีความสามารถในการแกปญหา ปรับตัว สื่อสารและทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 

 ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

 ใหความสําคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคนใหมีความสมบูรณ เริ่มตั้งแตกลุมเด็กปฐมวัยที่ตองพัฒนาใหมีสุขภาพกายและใจที่ดี มีทักษะทางสมอง ทักษะการ

เรียนรู และทักษะชีวิต เพื่อใหเติบโตอยางมีคุณภาพ ควบคูกับการพัฒนาคนไทยในทกุชวงวัยใหเปนคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตสํานึกที่ ดี

ตอสังคมสวนรวม มีทักษะความรู และความสามารถปรับตัวเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็ว บนพื้นฐานของการมีสถาบันทางสังคมที่เขมแข็งทั้งสถาบัน

ครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันชุมชน และภาคเอกชนที่รวมกันพัฒนาทุนมนุษยใหมีคุณภาพสูง อีกทั้งยังเปนทุนทางสังคมสําคัญในการขับเคลื่อนการ

พัฒนาประเทศ 

 เปาหมายที่ 3 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมีความสามารถเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง 
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คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี) เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

 นโยบายหลัก 12 ดาน 

3. การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

 3.1 สงเสริมวัฒนธรรมและเอกลักษณของชาติ โดยอนุรักษ ฟนฟู และเผยแพรประวัติศาสตร วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ศิลปะ ประเพณี ภูมิปญญา ภาษาไทย 

และภาษาถิ่นที่มีอัตลักษณและความหลากหลายผานชองทางตาง ๆ เพื่อใหเกิดความภาคภูมิใจในเอกลักษณของชาติ พรอมทั้งสนับสนุนการสรางสรรคศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาไทยเพื่อกระตุนกระแสนิยมวัฒนธรรมไทย พัฒนาตอยอดและสรางมูลคาเพิ่มในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมอยางเหมาะสม 

8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชวงวัย 

 8.6 สงเสริมการเรียนรูและพัฒนาทักษะทุกชวงวัย 

 8.6.2 พัฒนาแพลตฟอรมการเรียนรูผานระบบดิจิทัล พรอมทั้งสงเสริมใหมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสรางสรรคที่เหมาะสมมาใชในการเรียนการสอน

ออนไลนแบบเปดที่หลากหลาย เพื่อสงเสริมการเรียนรูดวยตนเองตามความสนใจและเหมาะสมกับชวงวัย ตลอดจนพัฒนาแหลงเรียนรูและอุทยานการเรียนรูสําหรับ

เยาวชนที่เชื่อมโยงเทคโนโลยีกับวิถีชีวิต และสงเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสมสําหรับผูที่เขาสูสังคมสูงวัย 

 นโยบายเรงดวน 12 เรื่อง 

 7. การเตรียมคนไทยสูศตวรรษที่ 21 โดยสรางแพลตฟอรมการเรียนรูใหมในระบบดิจิทัล ปรับปรุงรูปแบบการเรียนรูมุงสูระบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร 

เทคโนโลย ีดานวิศวกรรม คณิตศาสตร โปรแกรมเมอร และภาษาตางประเทศ สงเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร (Coding) ตั้งแตระดับประถมศึกษา การพัฒนาโรงเรียน

คุณภาพในทุกตําบล สงเสริมการพัฒนาหลักสูตรออนไลนของสถาบันการศึกษาตาง ๆ เพื่อแบงปนองคความรูของสถาบันการศึกษาสูสาธารณะ เชื่อมโยงระบบการศึกษา

กบัภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจ สรางนักวิจัยใหมและนวัตกรเพื่อเพิ่มศักยภาพดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ สรางความรูความเขาใจการใชเทคโนโลยีดิจิทัล สื่อ
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ออนไลน และโครงขายสังคมออนไลนของคนไทยเพื่อปองกันและลดผลกระทบในเชิงสังคม ความปลอดภัย อาชญากรรมทางไซเบอร และสามารถใชเทคโนโลยีเปน

เครื่องมือในการกระจายขอมูลขาวสารที่ถูกตอง การสรางความสมานฉันทและความสามัคคีในสังคม รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมที่จําเปนในการดําเนินชีวิต 
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ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ และการดําเนินงานของสํานักงานราชบัณฑิตยสภา 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําความรูที่ไดสรางสรรคออกเผยแพรทางอินเทอรเน็ต ตอบขอหารือทางโทรศัพทและ

จดหมาย จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ และการใหบริการองคความรูในรูปสิ่งพมิพและสื่อ

ประเภทอื่น 

 

ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางทรัพยากรมนุษย 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น
การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

วิสัยทัศน : เปนสถาบันหลักของเครือขายทางปญญาแหงชาติ และเปนองคการพัฒนาความรูที่สามารถเปนแหลงอางอิงทางวิชาการ 

สํานักงานราชบัณฑิตยสภา 

ยุทธศาสตรชาต ิ20 ป 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

เปาหมาย : คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 

เปาหมาย : คนไทยทุกชวงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ไดรับการพัฒนาอยางสมดุล ทั้งดานรางกาย 

สติปญญา และคุณธรรมจริยธรรม เปนผูที่มีความรูและทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู

อยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

พันธกิจ 

1. คนควา วิจัย และบํารุงสรรพวิชา แลวนําผลงานที่ไดสรางสรรคออกเผยแพรใหเปนคุณประโยชนตอประเทศชาติและประชาชน 

2. ติดตอแลกเปลี่ยนความรู และประสานงานทางวิชาการกับองคกรปราชญและสถาบันทางวิชาการอื่น ๆ ทั้งในและตางประเทศ 

3. ใหความเห็น คําแนะนํา และคําปรึกษาทางวิชาการแกนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตร ี

4. ใหบริการทางวิชาการแกสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ องคการมหาชน หนวยงานอื่นของรัฐ สถาบันการศึกษา หนวยงานของเอกชนและประชาชน 

5. ดําเนินการเกีย่วกับการจดัทําพจนานุกรม สารานุกรม อักขรานุกรม อนุกรมวิธาน การบญัญัติศัพทวิชาการสาขาตาง ๆ รวมทั้งการจดัทําพจนานุกรมศัพทวิชาการภาษาตางประเทศเปน
ภาษาไทย และงานวิชาการอื่น ๆ 

6. กําหนดหลักเกณฑตาง ๆ เกี่ยวกับการใชภาษาไทย การอนรุักษภาษาไทยมิใหเปลี่ยนไปในทางท่ีเสื่อม และการสงเสริมภาษาไทยซึ่งเปนเอกลักษณของชาติใหปรากฏเดนชัดยิ่งขึ้น 

7. ปฏิบัติการอื่นตามที่กฎหมายกาํหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของสํานกังานราชบัณฑิตยสภา 

ประเด็นยุทธศาสตร 

เปาประสงค 

กลยุทธ 

ผลผลิต 

1. การเพิ่มจํานวนองคความรูในศาสตรสาขาตาง ๆ และพัฒนาเกณฑมาตรฐานในการใชภาษาไทย 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการวิชาการ 

1. มีองคความรูเพื่อใชในการคนควาและอางอิงใน

ศาสตรสาขาตาง ๆ ที่เชื่อถือไดและนําไปสูขอยุต ิ

2. อนุรักษภาษาไทยมิใหแปรเปลี่ยนไปในทางที่เสื่อม และ

สงเสริมภาษาไทยซึ่งเปนเอกลักษณของชาติใหปรากฏ

เดนชัดยิ่งขึ้น 

ใหบริการทางวิชาการแกสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ องคการ

มหาชน หนวยงานอื่นของรัฐ สถาบันการศึกษา หนวยงานของเอกชน และประชาชน 

 
1. สนับสนุนการประชุมคณะกรรมการวชิาการ การ

คนควาและบรรยายทางวิชาการของราชบัณฑิตและภาคี

สมาชิก และการแตงและเรียบเรียงหนังสือตําราทาง

วิชาการของขาราชการ 

2. สงเสริมและเผยแพรการใชภาษาไทยที่ถูกตองตามหลัก

ภาษาผานชองทางตาง ๆ 

 

1. การสรางองคความรูในศาสตรสาขาตาง ๆ และกําหนดมาตรฐานการใชภาษาไทย 2. การใหบริการทางวิชาการ 
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2. การดําเนินงานของสํานักงานราชบัณฑิตยสภา 

อํานาจหนาที่ของสํานักงานราชบัณฑิตยสภา  

 พระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2558 มาตรา 8 บัญญัติวา  ใหสํานักงานราชบัณฑิตยสภามีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 

(1) คนควา วิจัย และบํารุงสรรพวิชา แลวนําผลงานที่ไดสรางสรรคออกเผยแพรใหเปนคุณประโยชนแกประเทศและประชาชน 

(2) ติดตอแลกเปลี่ยนความรูและประสานงานทางวิชาการกับองคการปราชญและสถาบันทางวิชาการอื่น ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ 

(3) ใหความเห็น คําแนะนํา และคําปรึกษาทางวิชาการแกนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี 

(4) จัดการศึกษาอบรมและพัฒนาทางวิชาการเกี่ยวกับภาษาไทย ภาษาไทยถิ่น และสาขาวิชาตามมาตรา 10 และใหประกาศนียบัตรชั้นสูง ประกาศนียบัตร สัมฤทธิบัตร 
และวุฒิบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาอบรมและพัฒนาทางวิชาการ ทั้งนี้ ตามขอบังคับราชบัณฑิตยสภา 

(5) ใหบริการทางวิชาการแกสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญองคการมหาชน หนวยงานอื่นของรัฐ สถาบันการศึกษา หนวยงานของเอกชน และ
ประชาชน 

(6) ดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดทําพจนานุกรม สารานุกรม อักขรานุกรม อนุกรมวิธาน การบัญญัติศัพทวิชาการสาขาตาง ๆ รวมทั้งการจัดทําพจนานุกรมศัพทวิชาการ
ภาษาตางประเทศเปนภาษาไทยและงานวิชาการอื่น ๆ 

(7) กําหนดหลักเกณฑตาง ๆ เกี่ยวกับการใชภาษาไทย การอนุรักษภาษาไทย มิใหแปรเปลี่ยนไปในทางที่เสื่อม การสงเสริมภาษาไทยซึ่งเปนเอกลักษณของชาติใหปรากฏ
เดนชัดยิ่งขึ้น 

(8) สงเสริมและสนับสนุนใหมีการแปลสรรพวิชาจากภาษาอื่นเปนภาษาไทยหรือจากภาษาไทยเปนภาษาอื่น 

(9) จัดสวัสดิการ การสงเคราะหและสิทธิประโยชนอื่นแกสมาชิกราชบัณฑิตยสภา ทั้งนี ้ตามระเบียบราชบัณฑติยสภา 

(10) ปฏิบัติการอื่นตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของสํานักงานราชบัณฑิตยสภา 
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แผนผังการบริหารงานราชบัณฑิตยสภา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราชบัณฑิตยสภา 

นายกราชบัณฑิตยสภา 

อุปนายก คนที่ 1 อุปนายก คนที่ 2 

นายกรัฐมนตรี 

คณะราชบัณฑิตที่ปรึกษา 

สํานักธรรมศาสตรและการเมือง สํานักวิทยาศาสตร สํานักศิลปกรรม 

ประธานฯ 

เลขานุการฯ 

ประธานฯ 

เลขานุการฯ 

ประธานฯ 

เลขานุการฯ 

คณะกรรมการกิจการ 

สํานักงานราชบัณฑิตยสภา 

เลขานุการสภา 

ผูชวยเลขานุการสภา 

สํานักงานราชบัณฑิตยสภา 

เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา 

รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา 

กองธรรมศาสตรและการเมือง กองวิทยาศาสตร กองศิลปกรรม สํานักงานเลขานุการกรม 
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โครงสรางสํานักงานราชบัณฑิตยสภา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักงานราชบัณฑิตยสภา 

กลุมตรวจสอบภายใน      ขรก. 1      

นักอักษรศาสตรเชี่ยวชาญ 

รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา 

เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา 

กลุมพัฒนาระบบบริหาร 

ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 

สํานักงานเลขานุการกรม กองศิลปกรรม กองวิทยาศาสตร กองธรรมศาสตรและการเมือง 

- งานบริหารงานทั่วไป 
- ฝายการเจาหนาที่ 
- ฝายคลัง 
- ฝายชวยอํานวยการ 
  และประชาสัมพันธ 
- ฝายแผนและประเมินผล 

- งานธุรการ 
- ฝายวิชาการที่ 1 
- ฝายวิชาการที่ 2 
- ฝายวิชาการที่ 3 
- ฝายวิชาการที่ 4 

- งานธุรการ 

- ฝายวิชาการที่ 1 

- ฝายวิชาการที่ 2 

- งานธุรการ 
- ฝายวิชาการที่ 1 
- ฝายวิชาการที่ 2 

ขรก. 23 
พรก. 3 
ลจป. 12 

ขรก. 21 
พรก. - 
ลจป. - 

ขรก. 13 
พรก. - 
ลจป. - 

ขรก. 13 
พรก. - 
ลจป. - 

อัตรากําลัง 

ขาราชการ 74 
พนักงานราชการ 3 
ลูกจางประจํา 12 
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วิสัยทัศน  

 เปนสถาบันหลักของเครือขายทางปญญาแหงชาติ และเปนองคการพัฒนาความรูที่สามารถเปนแหลงอางอิงทางวิชาการ 

พันธกิจ  

1. คนควา วิจัย และบํารุงสรรพวิชา แลวนําผลงานที่ไดสรางสรรคออกเผยแพรใหเปนคุณประโยชนตอประเทศชาติและประชาชน 

2. ติดตอแลกเปลี่ยนความรู และประสานงานทางวิชาการกับองคกรปราชญและสถาบันทางวิชาการอื่น ๆ ทั้งในและตางประเทศ 

3. ใหความเห็น คําแนะนํา และคําปรึกษาทางวิชาการแกนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี 

4. ใหบริการทางวิชาการแกสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ องคการมหาชน หนวยงานอื่นของรัฐ สถาบันการศึกษา หนวยงานของเอกชนและ

ประชาชน 

5. ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําพจนานุกรม สารานุกรม อักขรานุกรม อนุกรมวิธาน การบัญญัติศัพทวิชาการสาขาตาง ๆ รวมทั้งการจัดทําพจนานุกรมศัพทวิชาการ

ภาษาตางประเทศเปนภาษาไทย และงานวิชาการอื่น ๆ 

6. กําหนดหลักเกณฑตาง ๆ เกี่ยวกับการใชภาษาไทย การอนุรักษภาษาไทยมิใหเปลี่ยนไปในทางที่เสื่อม และการสงเสริมภาษาไทยซึ่งเปนเอกลักษณของชาติใหปรากฏ

เดนชัดยิ่งขึ้น 

7. ปฏิบัติการอื่นตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของสํานักงานราชบัณฑิตยสภา 
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ประเด็นยุทธศาสตร/เปาประสงค/กลยุทธ 

ประเด็นยุทธศาสตร  

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การเพิ่มจํานวนองคความรูในศาสตรสาขาตาง ๆ และพัฒนาเกณฑมาตรฐานในการใชภาษาไทย 

  เปาประสงคที่ 1 : มีองคความรูเพื่อใชในการคนควาและอางอิงในศาสตรสาขาตาง ๆ ที่เชื่อถือไดและนําไปสูขอยุต ิ

   กลยุทธ : สนับสนุนการประชุมคณะกรรมการวิชาการ การคนควาและบรรยายทางวิชาการของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก และการแตงและ

เรียบเรียงหนังสือตําราทางวิชาการของขาราชการ 

  เปาประสงคที่ 2 : อนุรักษภาษาไทยมิใหแปรเปลี่ยนไปในทางที่เสือ่ม และสงเสริมภาษาไทยซึ่งเปนเอกลักษณของชาติใหปรากฏเดนชัดยิ่งขึ้น 

   กลยุทธ : สงเสริมและเผยแพรการใชภาษาไทยที่ถูกตองตามหลักภาษาผานชองทางตาง ๆ 

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการวิชาการ 

  เปาประสงค : ใหบริการทางวิชาการแกสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ องคการมหาชน หนวยงานอื่นของรัฐ สถาบันการศึกษา 

หนวยงานของเอกชน และประชาชน 

   กลยุทธ : นําความรูที่ไดสรางสรรคออกเผยแพรทางอินเทอรเน็ต ตอบขอหารือทางโทรศัพทและจดหมาย จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ และการ

ใหบริการองคความรูในรูปสิ่งพิมพและสื่อประเภทอื่น 
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โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม 

 ผลผลิตที่ 1 การสรางองคความรูในศาสตรสาขาตาง ๆ และกําหนดมาตรฐานการใชภาษาไทย 

 กลยุทธ : สนับสนุนการประชุมคณะกรรมการวิชาการ การคนควาและบรรยายทางวิชาการของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก และการแตงและเรียบเรียงหนังสือ
ตําราทางวิชาการของขาราชการ 

  กิจกรรมหลัก (ภารกิจพื้นฐาน) 

   ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมที่ 1 การสรางองคความรูในศาสตรสาขาตาง ๆ และกําหนดมาตรฐานการใชภาษาไทย 

 กลยุทธ : สงเสริมและเผยแพรการใชภาษาไทยที่ถูกตองตามหลักภาษาผานชองทางตาง ๆ 

  โครงการ (ภารกิจยุทธศาสตร) 

   โครงการรูรักภาษาไทย 

 ผลผลิตที่ 2 การใหบริการทางวิชาการ 

 กลยุทธ : นําความรูที่ไดสรางสรรคออกเผยแพรทางอินเทอรเน็ต ตอบขอหารือทางโทรศัพทและจดหมาย จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ และการใหบริการองค
ความรูในรูปสิ่งพิมพและสื่อประเภทอื่น 

  กิจกรรมหลัก (ภารกิจพื้นฐาน) 

   ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมที่ 1 ใหบริการทางจดหมาย โทรศัพท โทรสาร และอินเทอรเน็ต 

   ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมที ่2 จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ 

   ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมที่ 3 จัดพิมพหนังสือ สิ่งพิมพ และสื่อประเภทอื่นของทางราชการ 

 



21 
 

แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางทรัพยากรมนุษย แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

 1.1 กิจกรรมการสรางองคความรูศาสตรสาขาวิชาตาง ๆ (ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมที่ 1) 

กองธรรมศาสตรและการเมือง 

กิจกรรม เปาหมาย/
ผลผลิต 

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

แผนการดําเนินงาน/การใชจายงบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

1. การสรางองคความรูหมวดสารานุกรม       
 1.1 การจัดทําสารานุกรมประวัติศาสตรสากล ภูมิภาคอเมริกา 100 เรื่อง 0.155 0.039 0.039 0.039 0.039 
 1.2 การจัดทําสารานุกรมประวัติศาสตรสากล ภูมิภาคยุโรป   100 เรื่อง 0.155 0.039 0.039 0.039 0.039 
 1.3 การจัดทําสารานุกรมประวัติศาสตรสากล ภูมิภาคเอเชีย 100 เรื่อง 0.172 0.043 0.043 0.043 0.043 
 1.4 การจัดทําสารานุกรมประวัติศาสตรไทย 100 เรื่อง 0.224 0.056 0.056 0.056 0.056 
 1.5 การจัดทําสารานุกรมการเมืองการปกครองไทย 100 เรื่อง 0.292 0.073 0.073 0.073 0.073 
 1.6 การจัดทําสารานุกรมปรัชญา 50 เรื่อง 0.212 0.053 0.053 0.053 0.053 
 1.7 การจัดทํานามานุกรมศาสนาสากล 100 เรื่อง 0.224 0.056 0.056 0.056 0.056 
 1.8 การจัดทําองคความรูประวัติศาสตรจากคําบอกเลา 100 เรื่อง 0.292 0.073 0.073 0.073 0.073 
 1.9 การจัดทําองคความรูประวัติศาสตรไทยสมัยใหม 100 เรื่อง 0.310 0.077 0.077 0.077 0.077 
 1.10 การศึกษาและพัฒนาความรูทางจิตวิทยาและสังคม 50 เรื่อง 0.103 0.026 0.026 0.026 0.026 
รวม 900 เรื่อง 2.138     
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กิจกรรม เปาหมาย/
ผลผลิต 

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

แผนการดําเนินงาน/การใชจายงบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2. การสรางองคความรูหมวดพจนานุกรม       
 2.1 การจัดทําพจนานุกรมชื่อภูมิศาสตรสากล 1,500 คํา 0.516 0.129 0.129 0.129 0.129 
 2.2 การจัดทําพจนานุกรมศัพทระบบสารสนเทศภูมิศาสตร   300 คํา 0.206 0.052 0.052 0.052 0.052 
 2.3 การจัดทําพจนานุกรมศัพทศึกษาศาสตรรวมสมัย 120 คํา 0.585 0.146 0.146 0.146 0.146 
 2.4 การศึกษาและพัฒนาความรูประวัติศาสตรไทย 600 คํา 0.525 0.131 0.131 0.131 0.131 
 2.5 การชําระและศึกษากฎหมายไทยโบราณ 700 คํา 0.516 0.129 0.129 0.129 0.129 
 2.6 การจัดทําคําอธิบายความรูในศาสนสมเด็จ 700 คํา 0.430 0.108 0.108 0.108 0.108 
 2.7 การจัดทําพจนานุกรมศัพทนิติศาสตร 200 คํา 0.237 0.059 0.059 0.059 0.059 
 2.8 การจัดทําพจนานุกรมศัพทประกันภัย 300 คํา 0.224 0.056 0.056 0.056 0.056 
 2.9 การจัดทําพจนานุกรมศัพทกฎหมายไทย 384 คํา 0.447 0.112 0.112 0.112 0.112 
 2.10 การจัดทําพจนานุกรมศัพทจิตวิทยา 1,500 คํา 0.378 0.095 0.095 0.095 0.095 
 2.11 การจัดทําพจนานุกรมศัพทพระไตรปฎก 300 คํา 0.206 0.052 0.052 0.052 0.052 
 2.12 การจัดทําพจนานุกรมศัพทเศรษฐศาสตร 200 คํา 0.447 0.112 0.112 0.112 0.112 
 2.13 การจัดทําพจนานุกรมศัพทนิเทศศาสตร 250 คํา 0.310 0.077 0.077 0.077 0.077 
 2.14 การจัดทําพจนานุกรมศัพทสังคมวิทยา 140 คํา 0.224 0.056 0.056 0.056 0.056 
 2.15 การจัดทําพจนานุกรมศัพทสังคมสงเคราะหศาสตรและสวัสดิการสังคม 100 คํา 0.224 0.056 0.056 0.056 0.056 
 2.16 การจัดทําพจนานุกรมวิสามานยนามไทย 400 คํา 0.439 0.110 0.110 0.110 0.110 
รวม 7,694 คํา 5.915     
3. การสรางองคความรูหมวดอักขรานุกรม       
 2.1 การจัดทําอักขรานุกรมภูมิศาสตรไทย 2,023 คํา 0.447 0.112 0.112 0.112 0.112 

รวม 2,023 คํา 0.447     
รวมกองธรรมศาสตรและการเมือง 10,617 คํา/เรื่อง 8.500     
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กองวิทยาศาสตร 

กิจกรรม เปาหมาย/
ผลผลิต 

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

แผนการดําเนินงาน/การใชจายงบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

1. การสรางองคความรูหมวดพจนานุกรม       
 1.1 การจัดทําพจนานุกรมศัพทเทคโนโลยีทางภาพ 456 คํา 0.354 0.088 0.088 0.088 0.088 
 1.2 การจัดทําพจนานุกรมศัพทแพทยศาสตร  720 คํา 0.562 0.140 0.140 0.140 0.140 
 1.3 การจัดทําพจนานุกรมศัพทสัตววิทยา 576 คํา 0.208 0.052 0.052 0.052 0.052 
 1.4 การจัดทําพจนานุกรมศัพทสารและผลิตภัณฑจากธรรมชาติ 600 คํา 0.375 0.094 0.094 0.094 0.094 
 1.5 การจัดทําพจนานุกรมศัพทคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

642 คํา 0.354 0.088 0.088 0.088 0.088 

 1.6 การจัดทําพจนานุกรมศัพทวิศวกรรมไฟฟา 608 คํา 0.400 0.100 0.100 0.100 0.100 
 1.7 การจัดทําพจนานุกรมศัพทชีวเคมี 216 คํา 0.222 - 0.074 0.074 0.074 

 1.8 การจัดทําพจนานุกรมศัพทเภสัชศาสตร 608 คํา 0.458 0.114 0.114 0.114 0.114 
 1.9 การจัดทําพจนานุกรมศัพทเยื่อ กระดาษ และบรรจุภัณฑ
กระดาษ 

354 คํา 0.400 0.100 0.100 0.100 0.100 

 1.10 การจัดทําพจนานุกรมศัพทธรณีวิทยา 792 คํา 0.414 0.103 0.103 0.103 0.103 
 1.11 การจัดทําพจนานุกรมศัพทวิทยาศาสตรการอาหาร 432 คํา 0.333 0.083 0.083 0.083 0.083 
 1.12 การจัดทําพจนานุกรมศัพทฟสิกสรวมสมัย 216 คํา 0.234 - 0.078 0.078 0.078 

 1.13 การจัดทําพจนานุกรมศัพทพันธุศาสตร 504 คํา 0.208 0.052 0.052 0.052 0.052 
 1.14 การจัดทําพจนานุกรมศัพทสถิติศาสตร 360 คํา 0.171 0.043 0.043 0.043 0.043 
 1.15 การจัดทําพจนานุกรมคณิตศาสตร 234 คํา 0.333 0.083 0.083 0.083 0.083 
 1.16 การจัดทําพจนานุกรมศัพทวิศวกรรมอุตสาหการ (การวิจัย
การดําเนินงาน) 

426 คํา 0.375 0.094 0.094 0.094 0.094 
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กิจกรรม เปาหมาย/
ผลผลิต 

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

แผนการดําเนินงาน/การใชจายงบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

 1.17 การจัดทําพจนานุกรมศัพทปาไม 699 คํา 0.666 0.166 0.166 0.166 0.166 
 1.18 การจัดทําพจนานุกรมศัพทวิทยาศาสตรประสาทสัมผัส 431 คํา 0.333 0.083 0.083 0.083 0.083 
 1.19 การจัดทําพจนานุกรมศัพทพลังงาน 306 คํา 0.122 0.031 0.031 0.031 0.031 
 1.20 การจัดทําพจนานุกรมศัพทวิศวกรรมเครื่องกล 326 คํา 0.101 0.025 0.025 0.025 0.025 
 1.21 การจัดทําพจนานุกรมศัพทอวกาศ   468 คํา 0.271 0.068 0.068 0.068 0.068 
 1.22 การจัดทําพจนานุกรมศัพทวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 24 คํา 0.395 0.099 0.099 0.099 0.099 

 1.23 การจัดทําพจนานุกรมศัพทจุลชีววิทยา 216 คํา 0.249 - 0.083 0.083 0.083 

รวม 10,214 คํา  7.538     
2. การสรางองคความรูหมวดอนุกรมวิธาน       
 2.1 การจัดทําอนุกรมวิธานพืช 192 เรื่อง 0.739 0.185 0.185 0.185 0.185 
 2.2 การจัดทําอนุกรมวิธานสัตว   96 เรื่อง 0.223 0.056 0.056 0.056 0.056 
รวม 288 เรื่อง 0.962     
รวมกองวิทยาศาสตร 10,502 คํา/เรื่อง 8.500     
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กองศิลปกรรม 

กิจกรรม เปาหมาย/
ผลผลิต 

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

แผนการดําเนินงาน/การใชจายงบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

1. การสรางองคความรูหมวดพจนานุกรม       
 1.1 การชําระพจนานุกรม 1,062 คํา 0.694 0.173 0.173 0.173 0.173 
 1.2 การจัดทําพจนานุกรมโบราณศัพท 713 คํา 0.605 0.151 0.151 0.151 0.151 
 1.3 การจัดทําพจนานุกรมภาษามือไทย 1,443 เรื่อง 0.712 0.178 0.178 0.178 0.178 
 1.4 การสงเสริมและเผยแพรการใชภาษาไทย 286 เรื่อง 0.267 0.067 0.067 0.067 0.067 
 1.5 การจัดทําพจนานุกรมศัพทวรรณคดีไทย 793 คํา 0.613 0.153 0.153 0.153 0.153 
 1.6 การจัดทําพจนานุกรมศัพทวรรณกรรมทองถิ่นไทย ภาคอีสาน 5,202 คํา 0.347 0.087 0.087 0.087 0.087 
 1.7 การจัดทําพจนานุกรมศัพทวรรณกรรมทองถิ่นไทย ภาคเหนือ 1,589 คํา 0.196 0.049 0.049 0.049 0.049 
 1.8 การจัดทําพจนานุกรมศัพทวรรณกรรมทองถิ่นไทย ภาคใต 824 คํา 0.498 0.125 0.125 0.125 0.125 
 1.9 การจัดทําประมวลศัพทและสํานวนตางประเทศที่ใชคําไทยแทนได 406 คํา 0.271 0.068 0.068 0.068 0.068 
 1.10 การจัดทําพจนานุกรมศัพทผังเมือง 352 คํา 0.290 0.073 0.073 0.073 0.073 
 1.11 การจัดทําคําอธิบายถอยคําภาษาไทย 534 เรื่อง 0.498 0.125 0.125 0.125 0.125 
 1.12 การจัดทําคําวิสามานยนามภาษาไทย-จีน 565 คํา 0.436 0.109 0.109 0.109 0.109 
 1.13 การจัดทําพจนานุกรมศัพทวรรณกรรม 238 คํา 0.452 0.113 0.113 0.113 0.113 
 1.14 การจัดทําพจนานุกรมศัพทตกแตงภายในอาคารและเครื่องเรือน 240 คํา 0.498 0.125 0.125 0.125 0.125 
 1.15 การจัดทําพจนานุกรมเขมร-ไทย 180 คํา 0.445 0.111 0.111 0.111 0.111 
 1.16 การจัดทําคําอธิบายประวัติและที่มาของคําในภาษาไทย 180 คํา 0.534 0.133 0.133 0.133 0.133 
 1.17 การแกไขและเพิ่มเติมพจนานุกรมศัพทวรรณกรรมไทย 192 คํา 0.498 0.125 0.125 0.125 0.125 

รวม 14,799 คํา/เรื่อง 7.852 
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กิจกรรม เปาหมาย/
ผลผลิต 

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

แผนการดําเนินงาน/การใชจายงบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2. การสรางองคความรูหมวดสารานุกรม       
 2.1 การจัดทําสารานุกรมไทย  171 เรื่อง 0.637 0.159 0.159 0.159 0.159 
 2.2 การจัดทําสารานุกรมวรรณคดีไทย   226 เรื่อง 0.462 0.116 0.116 0.116 0.116 
 2.3 การจัดทําสารานุกรมวรรณกรรมไทยสมัยใหม 93 คํา 0.160 0.040 0.040 0.040 0.040 
 2.4 การจัดทําสารานุกรมศัพทนาฏศิลปไทย 326 คํา 0.208 0.052 0.052 0.052 0.052 
 2.5 การจัดทําสารานุกรมศัพทหัตถศิลปไทย 175 เรื่อง 0.543 0.136 0.136 0.136 0.136 
รวม 991 คํา/เรื่อง 2.009     
3. การจัดทําหลักเกณฑทางภาษา       
 3.1 การกําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับการใชภาษาไทย 1,545 เรื่อง  0.516 0.129 0.129 0.129 0.129 
 3.2 การจัดทําหลักเกณฑเกี่ยวกับการใชราชาศัพท   666 เรื่อง 0.480 0.120 0.120 0.120 0.120 
 3.3 การจัดทําเกณฑมาตรฐานวัดความรูและพัฒนาการใชภาษาไทย 320 เรื่อง 0.228 0.057 0.057 0.057 0.057 
 3.4 การจัดทําหลักเกณฑการถอดอักษรภาษาตระกูลไทเปนอักษรโรมัน 143 เรื่อง 0.267 0.067 0.067 0.067 0.067 
 3.5 การจัดทําระบบเขียนภาษาทองถิ่นของกลุมชาติพันธุดวย
อักษรไทย 

167 เรื่อง 
0.231 0.058 0.058 0.058 0.058 

 3.6 การจัดทําหลักเกณฑการทับศัพทภาษาตางประเทศ 459 เรื่อง 0.418 0.104 0.104 0.104 0.104 
รวม 3,300 เรื่อง 2.140     
รวมกองศิลปกรรม 19,090 คํา/เรื่อง 12.000     

รวมผลผลิตที่ 1 กิจกรรมที่ 1 
40,209 คํา/

เรื่อง 
29.000 
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 1.2 โครงการจัดทําฐานขอมูลทางวิชาการ (ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมที่ 1)  

กิจกรรม เปาหมาย/
ผลผลิต 

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

แผนการดําเนินงาน/การใชจายงบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

1. การจัดทําฐานขอมูลคําในอักขรานุกรม 1 ระบบ 3.000   1.500 1.500 
 1.1 แตงตั้งคณะกรรมการรางขอบเขตงานและกําหนดราคากลาง       
 1.2 ขออนุมัติ โครงการ แตงตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และดําเนินการจัดซื้อจัดจาง 

      

 1.3 ผูรับจางดําเนินการตามสัญญา พรอมคณะกรรมการตรวจรับ
พิจารณาตรวจรับงานตามงวดงาน 

      

2. วิจัยและพัฒนาระบบฐานขอมูลศัพทบัญญัติ สํานักงานราชบัณฑิตยสภา 
ระยะที่ 2 

1 ระบบ 3.000   1.500 1.500 

 2.1 ขออนุมัติ โครงการ แตงตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และดําเนินการจัดซื้อจัดจาง 

      

 2.2 ผูรับจางดําเนินการตามสัญญา พรอมคณะกรรมการตรวจรับ
พิจารณาตรวจรับงานตามงวดงาน 

      

รวม 2 ระบบ 6.000     
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 1.3 โครงการรู รัก ภาษาไทย (ผลผลิตที่ 1) (งบประมาณรวม 27.785 งบประมาณรายจายประจําป 27.035 ลานบาท เงินทุนพิมพตํารา 0.75 ลานบาท)  

กิจกรรม เปาหมาย/
ผลผลิต 

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

แผนการดําเนินงาน/การใชจายงบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

  27.785 15.200 2.000 5.000 5.585 
1. รายการวิทยุ       
 1.1 ผลิตและออกอากาศรายการวิทยุทางสถานีวิทยุกระจายเสียง
แหงประเทศไทย 

4 รายการ 4.500 
    

 1.2 ผลิตและออกอากาศรายการวิทยุทางสถานีวิทยุกระจายเสียง
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

7 รายการ 10.700 
     

2. รายการองคความรูเพื่อเผยแพรในชองทางสื่อตาง ๆ       
 2.1 การจัดพิมพหนังสือการตูน รู รัก ภาษาไทย เลม 3 (ใชเงินทุน
พิมพตํารา 250,000) 

2,000 เลม 0.250 
    

 2.2 การจัดทําการตูนแอนิเมชัน “แมวเหมียวเลาเรื่องไทย” 20 ตอน 1.750     
3. กิจกรรมสงเสริมการใชภาษาไทย ภาษาไทยถิ่น       
 3.1 การประกวดเลาเรื่องดวยภาษาถิ่นของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาตอนปลาย 

จัดกิจกรรม  
4 ครั้ง 

9.585 
    

 3.2 งานเสวนาทางวิชาการเนื่องในวันภาษาไทยแหงชาต ิ 1 ครั้ง 0.500     
4. การจัดพิมพหนังสือที่ระลึกเนื่องในวันภาษาไทยแหงชาติ พุทธศักราช 
2563 (ใชเงินทุนพิมพตํารา 500,000) 

2,000 เลม 0.500 
    

รวม  27.785     
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 1.4 โครงการสงเสริมความรูในการใชภาษาไทย (ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมที่ 2) 

กิจกรรม เปาหมาย/
ผลผลิต 

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

แผนการดําเนินงาน/การใชจายงบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

1. จัดอบรมเสริมความรูภาษาไทย 4 ภาค จัดอบรม 
4 ครั้ง 1.210 0.302 0.302 0.302 0.302 

 1.1 อบรมเสริมความรูภาษาไทย ภาคเหนือ       
 1.2 อบรมเสริมความรูภาษาไทย ภาคอีสาน       
 1.3 อบรมเสริมความรูภาษาไทย ภาคใต       
 1.4 อบรมเสริมความรูภาษาไทย ภาคกลาง       
รวม 4 ครั้ง 1.210     
 

 1.5 โครงการจัดทําเกณฑมาตรฐานในการใชภาษาไทย (ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมที่ 2) 

กิจกรรม เปาหมาย/
ผลผลิต 

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

แผนการดําเนินงาน/การใชจายงบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

1. ระบบทดสอบความรูดานภาษาไทยสําหรับนักศึกษาตางชาต ิ 1 ระบบ 3.000    3.000 
 1.1 ขออนุมัตโิครงการ แตงตั้งคณะกรรมการจัดจางและตรวจรับพัสด ุ       
 1.2 ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง       
 1.3 วิจัยและออกแบบระบบทดสอบตามสัญญา       
 1.4 ตรวจรับงานการจางวิจัยและออกแบบตามสัญญา       
รวม 1 ระบบ 3.000     
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 1.6 โครงการแขงขันและคัดเลือกผูใชภาษาไทยดีเดน (ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมที่ 2) 

กิจกรรม เปาหมาย/
ผลผลิต 

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

แผนการดําเนินงาน/การใชจายงบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

  0.719 0.419 0.300   
1. การแขงขันทักษะการใชภาษาไทยของเยาวชน ประจําพุทธศักราช 
2562 

จัดกิจกรรม 
1 ครั้ง 

 
 

   

2. การคัดเลือกนักแสดงละครโทรทัศนและผูดําเนินรายการโทรทัศน ผูใช
ภาษาไทยดีเดน 

  
    

3. การจัดงานมอบรางวัลราชบัณฑิตยสภาสรรเสริญใหแกผูใชภาษาไทย
ดีเดน ประจําพุทธศักราช 2562 

จัดกิจกรรม 
1 ครั้ง 

 
    

รวม 
จัดกิจกรรม  

2 ครั้ง 
0.719 

    
 

 1.7 โครงการนโยบายภาษาแหงชาติ (ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมที่ 2) 

กิจกรรม เปาหมาย/
ผลผลิต 

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

แผนการดําเนินงาน/การใชจายงบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

  1.500    1.500 
1. สรางแนวทางอํานวยการและขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรตามนโยบาย
ภาษาแหงชาติ 

1 กิจกรรม  
    

รวม 1 กิจกรรม 1.500     
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 1.8 โครงการจัดทําพจนานุกรมภาษาไทยถิ่น 3 ภาค (ผลผลติที่ 2 กิจกรรมที่ 3) 

กิจกรรม เปาหมาย/
ผลผลิต 

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

แผนการดําเนินงาน/การใชจายงบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

  3.000 0.450 0.800 0.800 0.950 
1. การประชุมของคณะกรรมการวิชาการ       
 1.1 การประชุมคณะกรรมการดําเนินงานจัดทําพจนานุกรม
ภาษาไทยถิ่นภาคเหนือ 

360 คํา  
    

 1.2 การประชุมคณะกรรมการดําเนินงานจัดทําพจนานุกรม
ภาษาไทยถิ่นภาคอีสาน 

360 คํา  
    

 1.3 การประชุมคณะกรรมการดําเนินงานจัดทําพจนานุกรม
ภาษาไทยถิ่นภาคใต 

360 คํา  
    

2. การจัดพิมพหนังสือรวมคําศัพทภาษาไทยถิ่น 3 ภาค 2,000 เลม      
รวม  3.000     
 
 1.9 โครงการปาฐกถาราชบัณฑิตสัญจร (ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมที่ 2)  

กิจกรรม เปาหมาย/
ผลผลิต 

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

แผนการดําเนินงาน/การใชจายงบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

1. โครงการปาฐกถาราชบัณฑิตสัญจร สํานักธรรมศาสตรและการเมือง จัดประชุม  
2 ครั้ง 0.300  0.100 0.200  

 1.1 จัดการประชุมวิชาการสวนกลาง       
 1.2 จัดประชุมวิชาการในสวนภูมิภาค       
2. โครงการปาฐกถาราชบัณฑิตสัญจร สํานักวิทยาศาสตร จัดประชุม 

1 ครั้ง 0.300 
   

0.300 
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กิจกรรม เปาหมาย/
ผลผลิต 

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

แผนการดําเนินงาน/การใชจายงบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

 2.1 จัดประชุมวิชาการราชบัณฑิตสัญจร สํานักวิทยาศาสตร       
3. โครงการปาฐกถาราชบัณฑิตสัญจร สํานักศิลปกรรม จัดประชุม 

2 ครั้ง 0.300 
 

0.300 
  

 3.1 จัดประชุมวิชาการราชบัณฑิตสัญจร สํานักศิลปกรรม ครั้งที่ 1       
 3.2 จัดประชุมวิชาการราชบัณฑิตสัญจร สํานักศิลปกรรม ครั้งที่ 2       

รวม 
จัดประชุม  

5 ครั้ง 
0.900 

 
 

  

 

 1.10 โครงการอาศรมความคิด สํานักวิทยาศาสตร (ผลผลติที่ 2 กิจกรรมที่ 2) 

กิจกรรม เปาหมาย/
ผลผลิต 

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

แผนการดําเนินงาน/การใชจายงบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

1. จัดโครงการอาศรมความคิด 2 ครั้ง 0.200  0.100 0.100  
 1.1 จัดเตรียมรายละเอียดโครงการ ขออนุมัติโครงการ และ
ประชาสัมพันธ 

  
    

 1.2 จัดงานอาศรมความคิด ครั้งที่ 1       
 1.3 จัดงานอาศรมความคิด ครั้งที่ 2       

รวม 
จัดกิจกรรม 

2 ครั้ง 
0.200 
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 1.11 โครงการแลกเปลี่ยนความรูและประสานงานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และศิลปวัฒนธรรมกับองคการปราชญตางประเทศ (ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมที่ 2) 

กิจกรรม เปาหมาย/
ผลผลิต 

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

แผนการดําเนินงาน/การใชจายงบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

1. แลกเปลี่ยนความรูและประสานงานทางวิชาการกับองคการปราชญ
ตางประเทศ (ราชอาณาจักรสวีเดน) 

จัดกิจกรรม  
1 ครั้ง 

1.997   1.997  

 1.1 ประชุมคณะกรรมการประสานงานแลกเปลี่ยนองคความรูกับ
องคการปราชญตางประเทศ 

      

 1.2 เดินทางไปแลกเปลี่ยนความรูและประสานงานทางวิชาการกับ
องคการปราชญตางประเทศ (ราชอาณาจักรสวีเดน) 

    
 

 

รวม 
จัดกิจกรรม  

1 ครั้ง 
1.997 

  
 

 

 

 1.12 โครงการเครือขายสหวิทยาการแหงราชบัณฑิตยสภา (ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมที่ 2) 

กิจกรรม เปาหมาย/
ผลผลิต 

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

แผนการดําเนินงาน/การใชจายงบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

  1.037  0.200 0.600 0.200 
1. การประชุมวิชาการเนื่องในวันสหวิทยาการ ครั้งที่ 10 เรื่อง  
ธรรมาภิบาลกับการปองกันการทุจริตในสังคมไทย  

จัดประชุม 1 
ครั้ง 

0.497 
    

2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการติดตามความกาวหนาในการ
ดําเนินงานและจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 แบบ
มีสวนรวมของเครือขายสหวิทยาการแหงสํานักงานราชบัณฑิตยสภา ใน
พระราชูปถัมภ 

จัดประชุม 1 
ครั้ง 

0.240 

    
3. โครงการจัดการประชุมสัมมนาและกิจกรรมเพื่อพัฒนากลยุทธและแกไข
ปญหาทองถิ่น : ปญหาสิ่งแวดลอมจากหมอกควันพิษ 

จัดประชุม 1 
ครั้ง 

0.100 
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กิจกรรม เปาหมาย/
ผลผลิต 

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

แผนการดําเนินงาน/การใชจายงบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

4. โครงการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาสังคมและชุมชนลุมน้ํา
ทะเลสาบสงขลาอยางยั่งยืน 

จัดสัมมนา 1 
ครั้ง 

0.100 
    

5. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่ออนุรักษและพัฒนาพื้นที่ริมคลองแม
รําพัน คลองประวัติศาสตร 700 ป จังหวัดสุโขทัย 

จัดสัมมนา 1 
ครั้ง 

0.100 
    

รวม 
จัดประชุม/

สัมมนา 5 ครั้ง 
1.037 

    

 1.13 การพิมพหนังสือและสิ่งพิมพทางวิชาการเพื่อเผยแพร (ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมที่ 3)  

กิจกรรม เปาหมาย/
ผลผลิต 

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

แผนการดําเนินงาน/การใชจายงบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

1. พิมพหนังสือพจนานุกรมศัพทภูมิศาสตร ฉบับราชบัณฑิตยสภา (แกไขเพิ่มเติม) 1,000 เลม 0.400     
2. พิมพหนังสือประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี และประกาศราชบัณฑิตยสภา 
เรื่องกําหนดชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และเมืองหลวง 

1,000 เลม 0.150 
    

3. พิมพหนังสือพจนานุกรมศัพทนิเทศศาสตร ฉบับราชบัณฑิตยสภา 1,000 เลม 0.150     
4. พิมพหนังสือสารานุกรมประวัติศาสตรสากลสมัยใหม : ยุโรป เลม 7 
อักษร T-Z ฉบับราชบัณฑิตยสภา 

1,000 เลม 0.300 
    

5. พิมพหนังสือกฎหมายตราสามดวง : ลักษณรับฟอง ลักษณภญาณ และ
ลักษณพีสูทดําน้ํา ลุยเพลิง ฉบับราชบัณฑิตยสภา 

1,000 เลม 0.250 
    

6. พิมพหนังสือพจนานุกรมศัพทรัฐศาสตร ฉบับราชบัณฑิตยสภา พิมพครั้ง
ที่ 3 

1,000 เลม 0.080 
    

7. พิมพหนังสือพจนานุกรมศัพทประกันภัย ฉบับราชบัณฑิตยสภา พิมพ
ครั้งที่ 7 

1,000 เลม 0.100 
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กิจกรรม เปาหมาย/
ผลผลิต 

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

แผนการดําเนินงาน/การใชจายงบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

8. พิมพหนังสือพจนานุกรมศัพทพระไตรปฎก บาลี-โรมัน-ไทย อักษร ก-จ 
เลม 7 ฉบับราชบัณฑิตยสภา 

1,000 เลม 0.120 
    

9. พิมพหนังสือพจนานุกรมศัพทพระไตรปฎก บาลี-โรมัน-ไทย อักษร อ 
เลม 3 ฉบับราชบัณฑิตยสภา พิมพครั้งที่ 2 

1,000 เลม 0.100 
    

10. พิมพหนังสือพจนานุกรมศัพทธรณีสิ่งแวดลอม 500 เลม 0.250     
11. พิมพหนังสือพจนานุกรมศัพทวิทยาศาสตรประสาทสัมผัส ฉบับ     
ราชบัณฑิตยสภา  

500 เลม 0.300 
    

12. พิมพหนังสือพจนานุกรมศัพทวรรณกรรมทองถิ่นไทย ภาคเหนือ เรื่อง 
โคลงอุสสาบารส ฉบับราชบัณฑิตยสภา 

1,000 เลม 0.300 
    

รวม 11,000 เลม 2.500     
 

 1.14 กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรของสํานักงานราชบัณฑิตยสภา 

กิจกรรม เปาหมาย/
ผลผลิต 

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

แผนการดําเนินงาน/การใชจายงบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

1. การจัดอบรมเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล 10 
ประการ 

จัดกิจกรรม 
1 ครั้ง 0.087  

   

3. การจัดโครงการกําหนดความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่
จําเปนสําหรับตําแหนงประเภททั่วไป วิชาการ และอํานวยการ สํานักงาน
ราชบัณฑิตยสภา 

จัดกิจกรรม 
1 ครั้ง 

0.125     
3. การศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง กลุมงานปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 

จัดกิจกรรม 
1 ครั้ง 0.200     
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กิจกรรม เปาหมาย/
ผลผลิต 

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

แผนการดําเนินงาน/การใชจายงบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

4. การอบรมใหความรูดานความเสมอภาคและความเทาเทียมกันระหวาง
หญิงชาย 

จัดกิจกรรม 
1 ครั้ง 0.040     

รวม 4 ครั้ง 0.452     
 


