แผนยุทธศาสตร์สานักงานราชบัณฑิตยสภา ระยะ ๒๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙)

คานา
ด้วยรัฐบาลกาหนดให้มีการจัดทายททศาาตรรชาารรรยยย ๒๐ ปี พ.า. (๒๕๖๐-๒๕๗๙) เพื่อใา้ขับเคลื่อนการพัฒนาปรยเทาตู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดย
น้อมนาหลักปรัาญาเารษฐกรจพอเพียงมาเป็นหลักในการจัดทา มีคนเป็นาูนยชกลางการพัฒนา มท่งตู่ตังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความตทขด้วยความเตมอภาค เป็นศรรม แลย
มีภูมรคท้มกันร่อการเปลี่ยนแปลง โดยกาหนดยททศาาตรรชการพัฒนาปรยเทา ๖ ยททศาาตรรช ได้แก่ ความมั่นคง การตร้างความตามารถในการแข่งขัน การพัฒนาแลย
เตรรมตร้างาักยภาพคน การตร้างโอกาต ความเตมอภาคแลยเท่าเทียมกันทางตังคม การตร้างการเรรบโรบนคทณภาพาีวรรที่เป็นมรรรร่อตร่งแวดล้อม แลยการปรับตมดทล
แลยพัฒนารยบบการบรรหารจัดการภาครัฐ
ตานักงานราาบัณฑรรยตภาได้กาหนดวรตัยทัานช พันศกรจ ยทท ศาาตรรช แลยกลยททศช เพื่อเป็นแนวทางในการตร้างองคชความรู้ การอนทรักษชภาษาไทย แลย
การให้บรรการปรยาาานให้ตอดคล้องกับการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนารยดับาารร แผนยททศาาตรรชตานักงานราาบัณฑรรยตภา รยยย ๒๐ ปี (พ.า. ๒๕๖๐-๒๕๗๙)
ฉบับนี้ มท่งเน้นดาเนรนงานเารงบูรณาการร่วมกับททกภาคต่วนเพื่อขับเคลื่อนภารกรจหลักของตานักงานราาบัณฑรรยตภาให้เกรดปรยตรทศรผล แลยใา้เป็นกรอบในการรรดราม
ผลการดาเนรน
ตานักงานราาบัณฑรรยตภาหวังเป็นอย่างยร่งว่า แผนยททศาาตรรชตานักงานราาบัณฑรรยตภา รยยย ๒๐ ปี (พ.า. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) ฉบับนี้ จยนาไปตู่การมี
ต่วนร่วมในกรยบวนการขับเคลื่อนการพัฒนาปรยเทาในรยยยร่อไปให้บรรลทถึงตังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความตทข ด้วยความเตมอภาค เป็นศรรม แลยมีภูมรคท้มกันร่อการ
เปลี่ยนแปลง
ตานักงานราาบัณฑรรยตภา

สารบัญ
วรตัยทัานช
พันศกรจ
แผนงานรามยททศาาตรรชาารรรยยย ๒๐ ปี
ยททศาาตรรชที่ ๓ การพัฒนาแลยเตรรมตร้างาักยภาพคน
แผนงานที่ ๑ การตร้างองคชความรู้ในาาตรรชตาขาวราาร่าง ๆ
แผนงานที่ ๒ การให้บรรการทางวราาการแก่ต่วนราาการ รัฐวรตาหกรจ หน่วยงานอรตรยรามรัฐศรรมนูญองคชการมหาาน
หน่วยงานอื่นของรัฐ ตถาบันการาึกษา หน่วยงานของเอกาน แลยปรยาาาน รามพรยราาบัญญัรรราาบัณฑรรยตภา
พ.า. ๒๕๕๘ มารรา ๘ (๕)
แผนงานที่ ๓ การบูรณาการกับกรยทรวงดรจรทัลเพื่อเารษฐกรจแลยตังคมเพื่อให้บรรการทางวราาการผ่านตื่อดรจรทัลแลยอรนเทอรชเน็ร
แผนงานที่ ๔ การเพร่มจานวนอัรราราาบัณฑรรแลยภาคีตมาารก รามข้อบังคับราาบัณฑรรยตภา ว่าด้วยการกาหนดจานวนภาคีตมาารก
แลยจานวนราาบัณฑรร พ.า. ๒๕๕๙
แผนงานที่ ๕ การให้บรรการทางวราาการผ่านโครงการราาบัณฑรรตัญจร
แผนงานที่ ๖ การจัดการาึกษาอบรมาั้นตูงที่มีค่าใา้จ่ายเพื่อมอบปรยกาานียบัรราั้นตูง ปรยกาานียบัรร ตัมฤทศรบัรร แลยวทฒรบัรร
รามพรยราาบัญญัรรราาบัณฑรรยตภา พ.า. ๒๕๕๘ มารรา ๘ (๔)
แผนงานที่ ๗ การรรดร่อแลกเปลี่ยนองคชความรู้กับองคชการปราาญชทั้งในปรยเทาแลยร่างปรยเทา โดยเฉพายในปรยเทาที่มีองคชการปราาญช
ที่มีอานาจหน้าที่แลยพันศกรจ คล้ายกับราาบัณฑรรยตภา
ยททศาาตรรชที่ ๔ การตร้างโอกาต ความเตมอภาคแลยเท่าเทียมกันทางตังคม
แผนงานที่ ๑ การบูรณาการกับหน่วยงานร่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนแผนยททศาาตรรชรามนโยบายภาษาแห่งาารร (พ.า. ๒๕๕๙-๒๕๖๔)
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วิสัยทัศน์
ตานักงานราาบัณฑรรยตภาเป็นตถาบันหลักของเครือข่ายทางปัญญาแห่งาารร แลยเป็นองคชการพัฒนาความรู้ที่ตามารถเป็นแหล่งอ้างอรงทางวราาการ

พันธกิจ และภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงาน
๑.
๒.
๓.
๔.

ค้นคว้า วรจัย แลยบารทงตรรพวราา แล้วนาผลงานที่ได้ตร้างตรรคชออกเผยแพร่ให้เป็นคทณปรยโยานชแก่ปรยเทาแลยปรยาาาน
รรดร่อแลกเปลี่ยนความรู้แลยปรยตานงานทางวราาการกับองคชการปราาญชแลยตถาบันทางวราาการอื่น ๆ ทั้งในปรยเทาแลยร่างปรยเทา
ให้ความเห็น คาแนยนา แลยคาปรึกษาทางวราาการแก่นายกรัฐมนรรีหรือคณยรัฐมนรรี
จัดการาึกษาอบรมแลยพัฒนาทางวราาการเกี่ยวกับภาษาไทย ภาษาไทยถร่น แลยตาขาวราารามมารรา 10 ของพรยราาบัญญัรรราาบัณฑรรยตภา พ.า. 2558
แลยให้ ปรยกาานี ย บั รราั้ นตู ง ปรยกาานี ยบั รร ตั มฤทศร บั รร แลยวท ฒร บั รรแก่ ผู้ ต าเร็ จการาึ กษาอบรมแลยพั ฒ นาทางวร า าการ ทั้ งนี้ รามข้ อบั งคั บ
ราาบัณฑรรยตภา
๕. ให้บรรการทางวราาการแก่ต่วนราาการ รัฐวรตาหกรจ หน่วยงานอรตรยรามรัฐศรรมนูญ องคชการมหาาน หน่วยงานอื่นของรัฐ ตถาบันการาึกษา หน่วยงานของ
เอกาน แลยปรยาาาน
๖. ดาเนรนงานเกี่ยวกับการจัดทาพจนานทกรม ตารานทกรม อักขรานทกรม อนทกรมวรศาน การบัญญัรราัพทชวราาการตาขาร่าง ๆ รวมทั้งการจัดทาพจนานทกรมาัพทช
วราาการภาษาร่างปรยเทาเป็นภาษาไทยแลยงานวราาการอื่น ๆ
๗. กาหนดหลักเกณฑชร่าง ๆ เกี่ยวกับการใา้ภาษาไทย การอนทรักษชภาษาไทยมรให้แปรเปลี่ยนไปในทางที่เตื่อม แลยการต่งเตรรมภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณชของ
าารรให้ปรากฏเด่นาัดยร่งขึ้น
๘. ต่งเตรรมแลยตนับตนทนให้มีการแปลตรรพวราาจากภาษาอื่นเป็นภาษาไทยหรือจากภาษาไทยเป็นภาษาอื่น
๙. จัดตวัตดรการ การตงเครายหชแลยตรทศรปรยโยานชอื่นแก่ตมาารกราาบัณฑรรยตภา ทั้งนี้ รามรยเบียบราาบัณฑรรยตภา
๑๐. ปฏรบัรรการอื่นรามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของตานักงานราาบัณฑรรยตภา

๒

แผนงานตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) ของสานักงานราชบัณฑิตยสภา
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนงานที่ ๑ การสร้างองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ
แผนงานที่ ๒ การให้บริการทางวิชาการแก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญองค์การมหาชน หน่วยงานอื่นของรัฐ สถาบันการศึกษา
หน่วยงานของเอกชน และประชาชน ตามพระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๘ (๕)
แผนงานที่ ๓ การบูรณาการกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อให้บริการทางวิชาการผ่านสื่อดิจิทัลและอินเทอร์เน็ต
แผนงานที่ ๔ การเพิ่มจานวนอัตราราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก ตามข้อบังคับราชบัณฑิตยสภา ว่าด้วยการกาหนดจานวนภาคีสมาชิกและจานวนราชบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๙
แผนงานที่ ๕ การให้บริการทางวิชาการผ่านโครงการราชบัณฑิตสัญจร
แผนงานที่ ๖ การจัดการศึกษาอบรมชั้นสูงที่มีค่าใช้จ่ายเพื่อมอบประกาศนียบัตรชั้นสูง ประกาศนียบัตร สัมฤทธิบัตร และวุฒิบัตร ตามพระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสภา
พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๘ (๔)
แผนงานที่ ๗ การติดต่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับองค์การปราชญ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศที่มีองค์การปราชญ์ที่มีอานาจหน้าที่และพันธกิจ
คล้ายกับราชบัณฑิตยสภา

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
แผนงานที่ ๑ การบูรณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ตามนโยบายภาษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔)

แผนงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี ( ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๗๙ )
ยุทธศาสตร์ ท่ ี ๑
ความมัน่ คง

ยุทธศาสตร์ ท่ ี ๒
การสร้ างความสามารถ
ในการแข่งขัน



ยุทธศาสตร์ ท่ ี ๓
การพัฒนาและเสริ มสร้ าง
ศักยภาพคน

ยุทธศาสตร์ ท่ ี ๔
การสร้ างโอกาสความ
เสมอภาคและเท่าเทียมกัน
ทางสังคม

ยุทธศาสตร์ ท่ ี ๕
การสร้ างการเติบโต
บนคุณภาพชีวติ ที่เป็ น
มิตรต่อสิง่ แวดล้ อม

๓
ยุทธศาสตร์ ท่ ี ๖
การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริ หาร
จัดการภาครัฐ

แผนงาน : การสร้างองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ
หน่วยงานหลัก : สานักงานราชบัณฑิตยสภา

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

พื้นที่ดาเนินการ : กรุงเทพมหานคร
ช่วงระยะเวลา
ต.ค. ๕๙ ถึง
พ.ศ. ๒๕๗๙
ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา
ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘
ช่วงระยะที่
ถึง ๒๕๕๙ ๑ ๒ ๓ ๔

งบประมาณ

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

๑. การจัดประชุมคณะกรรมการวิชาการเพื่อสร้างองค์ความรู้ในศาสตร์
สาขาต่าง ๆ ของสานักงานราชบัณฑิตยสภา



    ช่วงระยะที่ ๑-๔
มีองค์ความรู้เพื่อใช้ในการค้นคว้าและ
อ้างอิงในศาสตร์ต่าง ๆ หลากหลาย
สาขาวิชาที่เชื่อถือได้และนาไปสู่ข้อยุติ

๘๕๐ ลบ. รภ.

๒. การสร้างองค์ความรู้ในสาขาต่าง ๆ ของข้าราชการสานักงาน
ราชบัณฑิตยสภา



    ช่วงระยะที่ ๑-๔
มีองค์ความรู้เพื่อใช้ในการค้นคว้าและ
อ้างอิงในศาสตร์ต่าง ๆ หลากหลาย
สาขาวิชาที่เชื่อถือได้และนาไปสู่ข้อยุติ

๒๕ ลบ. รภ.

แผนงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี ( ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๗๙ )
ยุทธศาสตร์ ท่ ี ๑
ความมัน่ คง

ยุทธศาสตร์ ท่ ี ๒
การสร้ างความสามารถ
ในการแข่งขัน



ยุทธศาสตร์ ท่ ี ๓
การพัฒนาและเสริ มสร้ าง
ศักยภาพคน

ยุทธศาสตร์ ท่ ี ๔
การสร้ างโอกาสความ
เสมอภาคและเท่าเทียมกัน
ทางสังคม

ยุทธศาสตร์ ท่ ี ๕
การสร้ างการเติบโต
บนคุณภาพชีวติ ที่เป็ น
มิตรต่อสิง่ แวดล้ อม

๔

ยุทธศาสตร์ ท่ ี ๖
การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริ หาร
จัดการภาครัฐ

แผนงาน : การให้บริการทางวิชาการแก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญองค์การมหาชน หน่วยงานอื่นของรัฐ สถาบันการศึกษา หน่ว ยงานของเอกชน และ
ประชาชน ตามพระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๘ (๕)
หน่วยงานหลัก : สานักงานราชบัณฑิตยสภา

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

พื้นที่ดาเนินการ : กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด
ช่วงระยะเวลา
ต.ค. ๕๙ ถึง
พ.ศ. ๒๕๗๙
ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘
ช่วงระยะที่
ถึง ๒๕๕๙ ๑ ๒ ๓ ๔

ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา

งบประมาณ

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

๑. การจัดฝึกอบรมสัมมนาเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป



    ช่วงระยะที่ ๑-๔
ประชาชนและเยาวชนไทยมีความรู้
ความเข้าใจองค์ความรู้ที่เผยแพร่
และนาไปใช้ได้อย่างถูกต้อง

๒๐ ลบ. รภ.

๒. การจัดพิมพ์หนังสือและเอกสารทางวิชาการเพื่อเผยแพร่



    ช่วงระยะที่ ๑-๔
ประชาชนและเยาวชนไทยมีความรู้
ความเข้าใจองค์ความรู้ที่เผยแพร่
และนาไปใช้ได้อย่างถูกต้อง

๖๐ ลบ. รภ.

๓. การจัดทาสื่อดิจิทัลเพื่อบุคคลทั่วไป ผู้พิการทางการได้ยิน และผู้พิการ
ทางสายตา



 

๒๐ ลบ. รภ.

ช่วงระยะที่ ๑-๔
บุคคลทั่วไป ผู้พิการทางการได้ยิน และ
ผู้พิการทางสายตาสามารถเข้าถึงสื่อ
ดิจิทัลด้านภาษาไทยของสานักงาน
ราชบัณฑิตยสภาได้เท่าเทียมกัน

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

ช่วงระยะเวลา
ต.ค. ๕๙ ถึง
ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๗๙
พ.ศ. ๒๕๕๘
ช่วงระยะที่
ถึง ๒๕๕๙
๑ ๒ ๓ ๔

๕
หน่วยงานที่
ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา งบประมาณ
เกี่ยวข้อง

๔. การพัฒนาเว็บไซต์ของสานักงานราชบัณฑิตยสภาเพื่อการให้บริการ
ออนไลน์



    ช่วงระยะที่ ๑-๔
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลองค์
ความรู้ของสานักงานราชบัณฑิตยสภา
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

๑๐ ลบ. รภ.

๕. การจัดทาโปรแกรมประยุกต์ของสานักงานราชบัณฑิตยสภา



    ช่วงระยะที่ ๑-๔
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลองค์
ความรู้ของสานักงานราชบัณฑิตยสภา
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

๒๐ ลบ. รภ.

๖. โครงการ รู้ รัก ภาษาไทย



    ช่วงระยะที่ ๑-๔
ประชาชนและเยาวชนไทยมีความรู้
ความเข้าใจองค์ความรู้ที่เผยแพร่ผ่าน
ทางวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อสิ่งพิมพ์
และนาไปใช้ได้อย่างถูกต้อง

๖๖๐ ลบ. รภ.

๗. โครงการจัดทาพจนานุกรมภาษาไทยถิ่น

-

 

ช่วงระยะที่ ๑-๔
ประชาชนมีความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
ภาษาถิ่นของประเทศไทย ได้แก่
ภาษาถิ่นเหนือ ภาษาถิ่นอีสาน และ
ภาษาถิ่นใต้ สามารถเขียนสะกดคาได้
ตรงตามมาตรฐาน

๕๐ ลบ. รภ.

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

ช่วงระยะเวลา
ต.ค. ๕๙ ถึง
ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๗๙
พ.ศ. ๒๕๕๘
ช่วงระยะที่
ถึง ๒๕๕๙
๑ ๒ ๓ ๔

๖
หน่วยงานที่
ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา งบประมาณ
เกี่ยวข้อง

๘. โครงการส่งเสริมความรู้ในการใช้ภาษาไทย



    ช่วงระยะที่ ๑-๔
กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ด้าน
ภาษาไทยที่ถูกต้อง

๓๐ ลบ. รภ.

๙. โครงการเกณฑ์มาตรฐานความรู้ด้านภาษาไทย

-

    ช่วงที่ ๑-๒
- ครูสอนภาษาไทยตั้งแต่ระดับอนุบาล
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ทั่ว
ประเทศ สามารถปรับปรุงและพัฒนา
ความรู้ด้านภาษาไทยได้ดีขึ้น และมี
ประสิทธิภาพในการสอนภาษาไทย
เพิ่มมากขึ้น

๖๐ ลบ. รภ.

- นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายและนักศึกษาทั่วประเทศ
สามารถปรับปรุงและพัฒนาความรู้
ด้านภาษาไทยได้ดีขึ้น
ช่วงที่ ๓-๔
- บุคคลทั่วไป ชาวต่างชาติ และ
นักศึกษาต่างชาติสามารถปรับปรุง
และพัฒนาความรู้ด้านภาษาไทยได้ดี
ขึ้น

แผนงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี ( ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๗๙ )
ยุทธศาสตร์ ท่ ี ๑
ความมัน่ คง

ยุทธศาสตร์ ท่ ี ๒
การสร้ างความสามารถ
ในการแข่งขัน



ยุทธศาสตร์ ท่ ี ๓
การพัฒนาและเสริ มสร้ าง
ศักยภาพคน

ยุทธศาสตร์ ท่ ี ๔
การสร้ างโอกาสความ
เสมอภาคและเท่าเทียมกัน
ทางสังคม

ยุทธศาสตร์ ท่ ี ๕
การสร้ างการเติบโต
บนคุณภาพชีวติ ที่เป็ น
มิตรต่อสิง่ แวดล้ อม

๗

ยุทธศาสตร์ ท่ ี ๖
การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริ หาร
จัดการภาครัฐ

แผนงาน : การบูรณาการกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อให้บริการทางวิชาการผ่านสื่อดิจิทัลและอินเทอร์เน็ต
หน่วยงานหลัก : สานักงานราชบัณฑิตยสภา

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

พื้นที่ดาเนินการ : กรุงเทพมหานคร
ช่วงระยะเวลา
ต.ค. ๕๙ ถึง
พ.ศ. ๒๕๗๙
ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา
ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘
ช่วงระยะที่
ถึง ๒๕๕๙ ๑ ๒ ๓ ๔

งบประมาณ

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

๑. การจัดทาฐานข้อมูลองค์ความรู้ของสานักงานราชบัณฑิตยสภา



    ช่วงระยะที่ ๑-๔
มีฐานข้อมูลองค์ความรู้ที่ทันสมัยพร้อม
ให้บริการแก่ประชาชน

๘๐ ลบ. รภ./ดท.

๒. การจัดทาหน่วยเก็บถาวร (digital archive) และ พิพิธภัณฑ์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-museum)



    ช่วงระยะที่ ๑-๔
มีฐานข้อมูลองค์ความรู้ที่ทันสมัยพร้อม
ให้บริการแก่ประชาชน

๖๐ ลบ. รภ./ดท.

๓. การจัดทาห้องสมุดดิจิทัลเพื่อบูรณาการองค์ความรู้กับองค์กรทาง
วิชาการเพื่อการสืบค้นของประชาชนทั่วไป



    ช่วงระยะที่ ๑-๔
มีฐานข้อมูลองค์ความรู้ที่ทันสมัยพร้อม
ให้บริการแก่ประชาชน

๔๐ ลบ. รภ./ดท.

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

ช่วงระยะเวลา
ต.ค. ๕๙ ถึง
ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๗๙
พ.ศ. ๒๕๕๘
ช่วงระยะที่
ถึง ๒๕๕๙
๑ ๒ ๓ ๔

๘
หน่วยงานที่
ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา งบประมาณ
เกี่ยวข้อง

๔. การเผยแพร่องค์ความรู้ของสานักงานราชบัณฑิตยสภาผ่านสื่อดิจิทัล



    ช่วงระยะที่ ๑-๔
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลองค์
ความรู้ของสานักงานราชบัณฑิตยสภา
ได้อย่างสะดวกรวดเร็วผ่านสื่อดิจิทัล
เช่น เว็บแอปพลิเคชัน
โมไบล์แอปพลิเคชัน หรือสื่ออื่นที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต

๘๐ ลบ. รภ./ดท.

๕. การจัดทาระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการ และระบบการ
ให้บริการประชาชน



    ช่วงระยะที่ ๑-๔
ประชาชนสามารถเข้าถึงการข้อมูล
ข่าวสารและการบริการของสานักงาน
ราชบัณฑิตยสภาได้สะดวกยิ่งขึ้น

๒๐ ลบ. รภ./ดท.

แผนงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี ( ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๗๙ )
ยุทธศาสตร์ ท่ ี ๑
ความมัน่ คง

ยุทธศาสตร์ ท่ ี ๒
การสร้ างความสามารถ
ในการแข่งขัน



ยุทธศาสตร์ ท่ ี ๓
การพัฒนาและเสริ มสร้ าง
ศักยภาพคน

ยุทธศาสตร์ ท่ ี ๔
การสร้ างโอกาสความ
เสมอภาคและเท่าเทียมกัน
ทางสังคม

๙

ยุทธศาสตร์ ท่ ี ๕
การสร้ างการเติบโต
บนคุณภาพชีวติ ที่เป็ น
มิตรต่อสิง่ แวดล้ อม

ยุทธศาสตร์ ท่ ี ๖
การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริ หาร
จัดการภาครัฐ

แผนงาน : การเพิ่มจานวนอัตราราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก ตามข้อบังคับราชบัณฑิตยสภา ว่าด้วยการกาหนดจานวนภาคีสมาชิกและจานวนราชบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๙

หน่วยงานหลัก : สานักงานราชบัณฑิตยสภา

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

๑. การเพิ่มจานวนอัตราราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก ตามข้อบังคับ
ราชบัณฑิตยสภา ว่าด้วยการกาหนดจานวนภาคีสมาชิกและจานวน
ราชบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๙

พื้นที่ดาเนินการ : กรุงเทพมหานคร
ช่วงระยะเวลา
ต.ค. ๕๙ ถึง
พ.ศ. ๒๕๗๙
ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา
ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘
ช่วงระยะที่
ถึง ๒๕๕๙ ๑ ๒ ๓ ๔
-

    ช่วงระยะที่ ๑-๔
มีจานวนอัตราราชบัณฑิตและภาคี
สมาชิก ตามข้อบังคับราชบัณฑิตยสภา
ว่าด้วยการกาหนดจานวนภาคีสมาชิก
และจานวนราชบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๙
ราชบัณฑิต (ราชบัณฑิต ๑๓๐ อัตรา
ภาคีสมาชิก ๒๐๐ อัตรา)

งบประมาณ

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

- รภ.

แผนงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี ( ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๗๙ )
ยุทธศาสตร์ ท่ ี ๑
ความมัน่ คง

ยุทธศาสตร์ ท่ ี ๒
การสร้ างความสามารถ
ในการแข่งขัน



ยุทธศาสตร์ ท่ ี ๓
การพัฒนาและเสริ มสร้ าง
ศักยภาพคน

ยุทธศาสตร์ ท่ ี ๔
การสร้ างโอกาสความ
เสมอภาคและเท่าเทียมกัน
ทางสังคม

ยุทธศาสตร์ ท่ ี ๕
การสร้ างการเติบโต
บนคุณภาพชีวติ ที่เป็ น
มิตรต่อสิง่ แวดล้ อม

๑๐

ยุทธศาสตร์ ท่ ี ๖
การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริ หาร
จัดการภาครัฐ

แผนงาน : การให้บริการทางวิชาการผ่านโครงการปาฐกถาราชบัณฑิตสัญจร
หน่วยงานหลัก : สานักงานราชบัณฑิตยสภา

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

๑. โครงการปาฐกถาราชบัณฑิตสัญจร เพื่อการประสานงานทางวิชาการ
กับองค์การปราชญ์ภายในประเทศ ตลอดจนเสริมความรู้ในศาสตร์
สาขาวิชาต่าง ๆ ที่เหมาะสมสาหรับนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไป

พื้นที่ดาเนินการ : กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด
ช่วงระยะเวลา
ต.ค. ๕๙ ถึง
พ.ศ. ๒๕๗๙
ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา
ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘
ช่วงระยะที่
ถึง ๒๕๕๙ ๑ ๒ ๓ ๔


    ช่วงระยะที่ ๑-๔
กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ในศาสตร์
สาขาวิชาต่าง ๆ จากราชบัณฑิตและ
ภาคีสมาชิก

งบประมาณ

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

๒๕ ลบ. รภ.

แผนงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี ( ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๗๙ )
ยุทธศาสตร์ ท่ ี ๑
ความมัน่ คง

ยุทธศาสตร์ ท่ ี ๒
การสร้ างความสามารถ
ในการแข่งขัน



ยุทธศาสตร์ ท่ ี ๓
การพัฒนาและเสริ มสร้ าง
ศักยภาพคน

ยุทธศาสตร์ ท่ ี ๔
การสร้ างโอกาสความ
เสมอภาคและเท่าเทียมกัน
ทางสังคม

ยุทธศาสตร์ ท่ ี ๕
การสร้ างการเติบโต
บนคุณภาพชีวติ ที่เป็ น
มิตรต่อสิง่ แวดล้ อม

๑๑

ยุทธศาสตร์ ท่ ี ๖
การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริ หาร
จัดการภาครัฐ

แผนงาน : การจัดการศึกษาอบรมชั้นสูงที่มีค่าใช้จ่ายเพื่อมอบประกาศนียบัตรชั้นสูง ประกาศนียบัตร สัมฤทธิบัตร และวุฒิบัตร ตามพระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๕๘
มาตรา ๘ (๔)
หน่วยงานหลัก : สานักงานราชบัณฑิตยสภา

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

พื้นที่ดาเนินการ : กรุงเทพมหานคร
ช่วงระยะเวลา
ต.ค. ๕๙ ถึง
พ.ศ. ๒๕๗๙
ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา
ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘
ช่วงระยะที่
ถึง ๒๕๕๙ ๑ ๒ ๓ ๔

๑. การจัดตั้งกองบริการวิชาการของสานักงานราชบัณฑิตยสภา

-



๒. การจัดการศึกษาอบรมชั้นสูง

-

    ช่วงระยะที่ ๑-๔
กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้และ
ประโยชน์จากการจัดศึกษาอบรม
ชั้นสูงและนาไปประยุกต์ใช้ในงานได้

๓. การให้บริการทางวิชาการภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป แบบมี
ค่าใช้จ่าย

-

ช่วงระยะที่ ๑
มีหน่วยงานที่รองรับภารกิจการจัด
การศึกษาอบรมชั้นสูงที่มีค่าใช้จ่าย

    ช่วงระยะที่ ๑-๔
ภาคเอกชนได้รับองค์ความรู้ใน
สาขาวิชาต่าง ๆ จากสานักงาน
ราชบัณฑิตยสภา

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

งบประมาณ

- รภ.

- รภ.
(ใช้เงินจาก
ค่าธรรมเนียม
การฝึกอบรม)
- รภ.
(ใช้เงินจาก
ค่าธรรมเนียม
การบริการทาง
วิชาการ)

แผนงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี ( ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๗๙ )
ยุทธศาสตร์ ท่ ี ๑
ความมัน่ คง

ยุทธศาสตร์ ท่ ี ๒
การสร้ างความสามารถ
ในการแข่งขัน



ยุทธศาสตร์ ท่ ี ๓
การพัฒนาและเสริ มสร้ าง
ศักยภาพคน

ยุทธศาสตร์ ท่ ี ๔
การสร้ างโอกาสความ
เสมอภาคและเท่าเทียมกัน
ทางสังคม

ยุทธศาสตร์ ท่ ี ๕
การสร้ างการเติบโต
บนคุณภาพชีวติ ที่เป็ น
มิตรต่อสิง่ แวดล้ อม

๑๒

ยุทธศาสตร์ ท่ ี ๖
การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริ หาร
จัดการภาครัฐ

แผนงาน : การติดต่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับองค์การปราชญ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศที่มีองค์การปราชญ์ที่มีอานาจหน้าที่และพันธกิจคล้ายกับ
ราชบัณฑิตยสภา
หน่วยงานหลัก : สานักงานราชบัณฑิตยสภา

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

พื้นที่ดาเนินการ : กรุงเทพมหานคร
ช่วงระยะเวลา
ต.ค. ๕๙ ถึง
พ.ศ. ๒๕๗๙
ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา
ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘
ช่วงระยะที่
ถึง ๒๕๕๙ ๑ ๒ ๓ ๔

งบประมาณ

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

๑. โครงการแลกเปลี่ยนความรู้และประสานงานด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และศิลปวัฒนธรรม กับองค์การปราชญ์ต่างประเทศ



    ช่วงระยะที่ ๑-๔
มีกิจกรรมความร่วมมือและ
ความก้าวหน้าทางวิชาการด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
ศิลปวัฒนธรรม กับองค์การปราชญ์
ต่างประเทศ

๔๐ ลบ. รภ.

๒. โครงการศึกษาดูงานของคณะกรรมการวิชาการ



    ช่วงระยะที่ ๑-๔
ได้ศึกษาองค์ความรู้ที่ถูกต้องจาก
สถานที่จริงเพื่อประโยชน์ในการสร้าง
องค์ความรู้ของสานักงาน
ราชบัณฑิตยสภา

๔๐ ลบ. รภ.

แผนงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี ( ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๗๙ )
ยุทธศาสตร์ ท่ ี ๑
ความมัน่ คง

ยุทธศาสตร์ ท่ ี ๒
การสร้ างความสามารถ
ในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ ท่ ี ๓
การพัฒนาและเสริ มสร้ าง
ศักยภาพคน



ยุทธศาสตร์ ท่ ี ๔
การสร้ างโอกาสความ
เสมอภาคและเท่าเทียมกัน
ทางสังคม

ยุทธศาสตร์ ท่ ี ๕
การสร้ างการเติบโต
บนคุณภาพชีวติ ที่เป็ น
มิตรต่อสิง่ แวดล้ อม

๑๓

ยุทธศาสตร์ ท่ ี ๖
การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริ หาร
จัดการภาครัฐ

แผนงาน : การบูรณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ตามนโยบายภาษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔)

หน่วยงานหลัก : สานักงานราชบัณฑิตยสภา

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

พื้นที่ดาเนินการ : กรุงเทพมหานคร
ช่วงระยะเวลา
ต.ค. ๕๙ ถึง
พ.ศ. ๒๕๗๙
ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา
ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘
ช่วงระยะที่
ถึง ๒๕๕๙ ๑ ๒ ๓ ๔

งบประมาณ

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การขับเคลื่อนสังคมไทยไปสู่การยอมรับการเป็นสังคมพหุลักษณ์และมุ่งเน้นการพัฒนาเพื่อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและยั่งยืนทั้งในและระหว่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรม เพื่อขับเคลื่อนสังคมไทยสู่กระบวนการพัฒนาแบบสังคมประชาธิปไตยและการปฏิบัติตามกติกามาตรฐานสากล
ในเรื่องสิทธิมนุษยชน
๑. เสริมสร้างทัศนคติ ความเข้าใจให้สังคมไทยเปิดกว้างต่อความแตกต่าง
หลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรม ซึ่งถือเป็นการแสดงความเคารพใน
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่มีความคิด ความเชื่อ อัตลักษณ์และวิถีชีวิตที่
แตกต่างกัน เพื่อนาไปสู่ความปรองดองและสมานฉันท์ โดยสร้างกระแส
การยอมรับเรื่องสิทธิทางภาษา สิทธิมนุษยชน โดยการรณรงค์ สื่อสารและ
สร้างความตระหนักรู้เรื่อง สิทธิทางภาษาให้แก่สังคม/ชุมชน ประชาชนทุก
กลุ่มอย่างทั่วถึง ด้วยกิจกรรม/สื่อหลากหลายรูปแบบ





ช่วงระยะที่ ๑
สังคมไทยยอมรับความแตกต่าง
หลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรม

ยังไม่ระบุ ยธ/รภ/วธ/
วงเงิน
พม/รง/สธ/
งบประมาณ ศธ/กต/สถ/
(คพก)/มท/
กปส/นร
(สกถ)/สมช

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

ช่วงระยะเวลา
ต.ค. ๕๙ ถึง
ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๗๙
พ.ศ. ๒๕๕๘
ช่วงระยะที่
ถึง ๒๕๕๙
๑ ๒ ๓ ๔

ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา

งบประมาณ

๑๔
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

๒. พัฒนา ปรับปรุง กฎหมายและการบริหารจัดการที่มีมาตรการ แนวทาง
ปฏิบัติหรือแผนดาเนินงานที่ชัดเจนในการส่งเสริม คุ้มครอง สิทธิมนุษยชน
สิทธิชุมชน สิทธิทางภาษา การมีส่วนร่วมของชุมชน และสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้คานึงถึง
พันธกรณี กติการะหว่างประเทศควบคู่ไปกับกฎหมายหลักของประเทศ





ช่วงระยะที่ ๑
สังคมไทยยอมรับความแตกต่าง
หลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรม

ยังไม่ระบุ
วงเงิน
งบประมาณ

ยธ/รภ/วธ/
พม/รง/สธ/
ศธ/กต/
สถ/
(คพก)/มท/
กปส/นร
(สกถ)/สมช

๓. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิทางภาษาและวัฒนธรรม สิทธิขั้น
พื้นฐานของบุคคล ชุมชน สังคมให้แก่กลุ่มสาคัญอย่างทั่วถึง ได้แก่ ผู้บริหาร
ราชการ ผู้นาชุมชน สื่อมวลชน บุคลากรทางการศึกษา





ช่วงระยะที่ ๑
สังคมไทยยอมรับความแตกต่าง
หลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรม

ยังไม่ระบุ
วงเงิน
งบประมาณ

ยธ/รภ/วธ/
พม/รง/สธ/
ศธ/กต/
สถ/
(คพก)/มท/
กปส/นร
(สกถ)/สมช

๔. สนับสนุนการกระจายอานาจและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน ตระหนักและมีบทบาทในการอนุรักษ์ ดูแล
ส่งเสริมภาษาตลอดจนวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนการดูแล
คุ้มครองสิทธิพื้นฐานของประชากรในชุมชนของตน





ช่วงระยะที่ ๑
สังคมไทยยอมรับความแตกต่าง
หลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรม

ยังไม่ระบุ
วงเงิน
งบประมาณ

ยธ/รภ/วธ/
พม/รง/สธ/
ศธ/กต/
สถ/
(คพก)/มท/
กปส/นร
(สกถ)/สมช

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

๕. ส่งเสริมการจัดเวทีความร่วมมือ/เวทีสานเสวนา (Dialogue) เพื่อ
เสริมสร้างความเข้าใจ ความร่วมมือและกระบวนการแก้ปัญหาความ
ขัดแย้งในสังคมพหุวัฒนธรรม

ช่วงระยะเวลา
ต.ค. ๕๙ ถึง
ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๗๙
พ.ศ. ๒๕๕๘
ช่วงระยะที่
ถึง ๒๕๕๙
๑ ๒ ๓ ๔




ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา

งบประมาณ

ช่วงระยะที่ ๑
สังคมไทยยอมรับความแตกต่าง
หลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรม

ยังไม่ระบุ
วงเงิน
งบประมาณ

๑๕
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
ยธ/รภ/วธ/
พม/รง/สธ/
ศธ/กต/
สถ/
(คพก)/มท/
กปส/นร
(สกถ)/สมช

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาการใช้ “ภาษาไทย” ให้แก่ทุกกลุ่มสังคมอย่างมีมาตรฐานและทั่วถึงเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการอยู่ร่วมกันและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
๑. ส่งเสริมการสอนภาษาไทยกลางหรือภาษาราชการให้แก่คนทุกกลุ่มที่
อาศัยอยู่ในสังคมไทยโดยจัดองค์ความรู้และส่งเสริมจัดการเรียนการสอน
ภาษาไทยที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพตามลักษณะความจาเป็นและการ
ใช้ประโยชน์ เพื่อการดารงชีวิต การประกอบอาชีพ การเรียนรู้และเข้าใจ
วัฒนธรรมและวิถีการดารงชีวิต โดยคานึงถึงสภาพแวดล้อม สภาพการ
ทางานที่แตกต่างกันและลดข้อจากัดในการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานและ
บริการของรัฐที่จาเป็น รวมถึงการถูกแสวงประโยชน์ที่จะนาไปสู่ปัญหาการ
ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน





ช่วงระยะที่ ๑
คนทุกกลุ่มที่อาศัยอยู่ในสังคมไทยมี
ทักษะการใช้ภาษาไทยอยู่ในระดับที่
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพตาม
ลักษณะความจาเป็นและการใช้
ประโยชน์

ยังไม่ระบุ
วงเงิน
งบประมาณ

รภ/ศธ/วธ/
พม/รง/
กต/ยธ

๒. จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทย ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรการเรียน
การสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยที่มีมาตรฐานเหมาะสมสาหรับกลุ่ม
คนต่าง ๆ ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพในการทาหน้าที่สอน
และถ่ายทอดอย่างเพียงพอ





ช่วงระยะที่ ๑
คนทุกกลุ่มที่อาศัยอยู่ในสังคมไทยมี
ทักษะการใช้ภาษาไทยอยู่ในระดับที่
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพตาม
ความจาเป็นและการใช้ประโยชน์

ยังไม่ระบุ
วงเงิน
งบประมาณ

รภ/ศธ/วธ/
พม/รง/
กต/ยธ

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

ช่วงระยะเวลา
ต.ค. ๕๙ ถึง
ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๗๙
พ.ศ. ๒๕๕๘
ช่วงระยะที่
ถึง ๒๕๕๙
๑ ๒ ๓ ๔

ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา

งบประมาณ

๑๖
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างโอกาส สภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีในการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมให้กับคนทุกกลุ่มในสังคมไทยอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง
๑. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดองค์ความรู้รวมถึงการพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการอานวยความสะดวกการสื่อสารข้ามภาษาที่
จะนาไปสู่การสร้างความเข้าใจในสังคมพหุภาษาวัฒนธรรมและลดอุปสรรค
ของความแตกต่างด้านภาษาในการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้ การเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารข้ามภาษาเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกัน





ช่วงระยะที่ ๑
คนทุกกลุ่มที่อาศัยอยู่ในสังคมไทย
สามารถสื่อสารข้ามภาษากันได้ตาม
ความเหมาะสม

ยังไม่ระบุ
วงเงิน
งบประมาณ

ดท./ทุก
ส่วน
ราชการ

๒. อานวยความสะดวกในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร
และความจาเป็นขั้นพื้นฐานได้อย่างเท่าเทียมโดยการผลิตสื่อ เช่น ป้าย
ประกาศ และข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการ
ปกครอง การสาธารณสุข หลากหลายภาษา ทั้งภาษาไทยกลาง ภาษา
ท้องถิ่น และภาษาสาหรับคนพิการ





ช่วงระยะที่ ๑
คนทุกกลุ่มที่อาศัยอยู่ในสังคมไทย
สามารถสื่อสารข้ามภาษากันได้ตาม
ความเหมาะสม

ยังไม่ระบุ
วงเงิน
งบประมาณ

ดท./ทุก
ส่วน
ราชการ

๓. ส่งเสริมการพัฒนาห้องสมุดประชาชน ศูนย์การเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้
อื่น ๆ การส่งเสริมให้สื่อมวลชนในส่วนกลางใช้ภาษาท้องถิ่นและภาษา
สาหรับคนพิการตามบริบทอันควร เพื่อให้ประชาชนในชาติเห็นความสาคัญ
รับรู้และยอมรับการเป็นสังคมพหุภาษา พหุวัฒนธรรม และสามารถเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารอย่างเท่าเทียม





ช่วงระยะที่ ๑
คนทุกกลุ่มที่อาศัยอยู่ในสังคมไทย
สามารถสื่อสารข้ามภาษากันได้ตาม
ความเหมาะสม

ยังไม่ระบุ
วงเงิน
งบประมาณ

ดท./ทุก
ส่วน
ราชการ

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

ช่วงระยะเวลา
ต.ค. ๕๙ ถึง
ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๗๙
พ.ศ. ๒๕๕๘
ช่วงระยะที่
ถึง ๒๕๕๙
๑ ๒ ๓ ๔

๔. ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐเห็นประโยชน์ของ
การเรียนรู้และใช้ภาษาท้องถิ่นในการปฏิบัติราชการ โดยเฉพาะบุคลากร
ด้านสาธารณสุข ด้านการศึกษา ด้านกระบวนการยุติธรรม และกาหนดใช้
ภาษาท้องถิ่นในการสื่อสารสาธารณะควบคู่กับภาษาราชการในการติดต่อ
ราชการ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนและอื่น ๆ ตามความเหมาะสมท้องถิ่น
และภาษาสาหรับคนพิการ



๑๗
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา

งบประมาณ



ช่วงระยะที่ ๑
คนทุกกลุ่มที่อาศัยอยู่ในสังคมไทย
สามารถสื่อสารข้ามภาษากันได้ตาม
ความเหมาะสม

ยังไม่ระบุ
วงเงิน
งบประมาณ

ดท./ทุก
ส่วน
ราชการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของคนในชาติโดยใช้ภาษาแม่
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมการใช้ “ภาษาแม่” เป็นฐานการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
๑. เสริมสร้างทัศนคติ ความเข้าใจ ให้สังคมและบุคลากรทางการศึกษา มี
ความรู้ความเข้าใจ ตระหนักและให้ความสาคัญกับภาษาแม่ที่เป็นรากฐาน
ของการเรียนรู้และเสริมให้เด็กมีพัฒนาการ การคิด วิเคราะห์ และเรียนรู้
ทั้งภาษาที่สอง และวิชาการความรู้อื่น ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และ
บุคลากรทางการศึกษามีทัศนคติเชิงบวกต่อความแตกต่าง แสดงให้เห็นถึง
ความการยอมรับความแตกต่างทางภาษา ชนชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม





ช่วงระยะที่ ๑
เด็กและเยาวชนใช้ภาษาแม่เป็นฐานใน
การเรียนรู้

ยังไม่ระบุ
วงเงิน
งบประมาณ

ศธ./สภา
การศึกษา/
มท./กทม./
วธ./ทส.

๒. พัฒนา/ ปรับโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาให้มีความเหมาะสม
สอดคล้องกับความต้องการจาเป็นของกลุ่มเป้าหมายผู้เรียน ที่มีภาษาแม่
แตกต่างกัน ในการใช้ภาษาแม่เป็นสื่อการเรียนการสอนร่วมกับภาษาที่
สองและสอดคล้องกับธรรมชาติการเรียนรู้ภาษาของมนุษย์ และปรับปรุง
โครงสร้างและหลักสูตรการผลิตครูด้านภาษา โดยให้ความสาคัญกับการใช้
ภาษาแม่เป็นรากฐานการเรียนรู้และธรรมชาติการเรียนรู้ภาษา และการ





ช่วงระยะที่ ๑
เด็กและเยาวชนใช้ภาษาแม่เป็นฐานใน
การเรียนรู้

ยังไม่ระบุ
วงเงิน
งบประมาณ

ศธ./สภา
การศึกษา/
มท./กทม./
วธ./ทส.

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

ช่วงระยะเวลา
ต.ค. ๕๙ ถึง
ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๗๙
พ.ศ. ๒๕๕๘
ช่วงระยะที่
ถึง ๒๕๕๙
๑ ๒ ๓ ๔

ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา

งบประมาณ

๑๘
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

สอนแบบทวิภาษา พหุภาษา
๓. ขยายผลการสอนโดยใช้ภาษาท้องถิ่นร่วมกับภาษาไทยเป็นสื่อในการ
เรียนการสอนตามหลักการของทวิภาษา ศึกษา (bilingual education)
หรือพหุภาษาศึกษา (multilingual education) ที่ใช้ภาษาแม่เป็นฐาน
ตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน ในพื้นที่ที่มีความหลากหลายในการใช้ภาษาโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งตามแนวชายแดนทุกภาค สามารถพัฒนาการเรียนรู้และพัฒนา
ความเข้มแข็งในการเรียนภาษาไทย ซึ่งเป็นภาษาที่สองของเด็ก โดย
เชื่อมโยงจากภาษาแม่ไปสู่ภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพ





ช่วงระยะที่ ๑
เด็กและเยาวชนใช้ภาษาแม่เป็นฐานใน
การเรียนรู้

ยังไม่ระบุ
วงเงิน
งบประมาณ

ศธ./สภา
การศึกษา/
มท./กทม./
วธ./ทส.

๔. เสริมสร้างความพร้อมในการจัดการศึกษาที่เอื้อต่อการพัฒนา
กระบวนการสอนโดยใช้ภาษาแม่เป็นรากฐานการเรียนรู้และเป็นไปตาม
ธรรมชาติการเรียนรู้ภาษาของมนุษย์ โดยการจัดรูปแบบการเรียนการ
สอน/ การจัดสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนากระบวนการรับภาษาที่
สองให้คล้ายคลึงกับการรับภาษาแม่และการจัดสภาพแวดล้อมภายใน
สถาบันการศึกษาที่มีผู้เรียนที่มาจากต่างวัฒนธรรมเช่นเชื้อชาติหรือกลุ่ม
ชาติพันธุ์ภาษา ศาสนา เพศ ชั้นทางสังคมและความต้องการพิเศษอื่น ๆ ได้
เกิดการเรียนรู้ที่จะยอมรับในความแตกต่างทางวัฒนธรรม ไม่มีอคติต่อกัน
ไม่เกิดการแบ่งแยกและเลือกปฏิบัติลดความขัดแย้งระหว่างกัน รวมถึงการ
จัดอัตรากาลังหรือกาหนดให้มีตาแหน่งสาหรับครูที่สามารถสอนแบบทวิ
ภาษาศึกษาหรือแบบพหุภาษาศึกษาภาษาต่างประเทศ ภาษาสาหรับคน
พิการ (เน้นภาษาท้องถิ่นที่เป็นภาษาแม่ของนักเรียน และภาษาไทย) ใน
ระดับปฐมวัยและประถมศึกษาตอนต้น โดยเฉพาะโรงเรียนที่นักเรียนส่วน
ใหญ่ใช้ภาษาท้องถิ่นหรือคนพิการ





ช่วงระยะที่ ๑
เด็กและเยาวชนใช้ภาษาแม่เป็นฐานใน
การเรียนรู้

ยังไม่ระบุ
วงเงิน
งบประมาณ

ศธ./สภา
การศึกษา/
มท./กทม./
วธ./ทส.

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

ช่วงระยะเวลา
ปีงบประมาณ
ต.ค. ๕๙ ถึง
พ.ศ. ๒๕๕๘
พ.ศ. ๒๕๗๙
ถึง ๒๕๕๙
ช่วงระยะที่
๑ ๒ ๓ ๔

ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา

งบประมาณ

๑๙
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

๕. พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีความชานาญในการใช้หลักสูตร
การศึกษาแบบพหุวัฒนธรรม/การใช้ภาษาและธรรมชาติการเรียนรู้ภาษาที่
เน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้





ช่วงระยะที่ ๑
เด็กและเยาวชนใช้ภาษาแม่เป็นฐานใน
การเรียนรู้

ยังไม่ระบุ
วงเงิน
งบประมาณ

ศธ./สภา
การศึกษา/
มท./กทม./
วธ./ทส.

๖. ผลิต พัฒนา สื่อและเทคโนโลยีที่สนับสนุนการเรียนการสอนที่
สอดคล้องกับผู้เรียนที่มีภาษาแม่ที่แตกต่างกัน





ช่วงระยะที่ ๑
เด็กและเยาวชนใช้ภาษาแม่เป็นฐานใน
การเรียนรู้

ยังไม่ระบุ
วงเงิน
งบประมาณ

ศธ./สภา
การศึกษา/
มท./กทม./
วธ./ทส.

