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สารบัญ 
 หน้า 
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บทที่ ๑ ขอบเขตทั่วไป ๑ 
  - วัตถุประสงค์ 
  - คำจำกัดความ 

บทที่ ๒ แนวทางการสร้างองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ และหลักเกณฑ์ทางภาษา ๓ 
  - โครงสร้าง 
  - นโยบาย 
  - วัตถุประสงค์ 
  - ความรับผิดชอบ 

บทที่ ๓ กระบวนงานการสร้างองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ และหลักเกณฑ์ทางภาษา ๘ 
  - แผนภูมิกระบวนงาน 
  - รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงาน 

บทที่ ๔ มาตรฐานงานการสร้างองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ และหลักเกณฑ์ทางภาษา ๑๑ 

บทที่ ๕ คู่มือการปฏิบัติงานของนักวรรณศิลป์ ๑๒ 

  - การสร้างองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ ๑๒ 

  - การให้บริการทางวิชาการ ๑๕ 
   - งานตอบปัญหาทางวิชาการ ๑๗ 
   - งานกิจกรรมทางวิชาการ ๒๐ 
   - งานเผยแพร่องค์ความรู้ ๓๔ 

บทสรุป    ๔๐ 



หน้า 

ภาคผนวก 

๑. ประกาศราชบัณฑิตยสถาน เรื่อง หลักการจัดทำศัพท์บัญญัติของ  ๔๑ 
    ราชบัณฑิตยสถาน และหลักการจัดทำคำอธิบายศัพท์พจนานุกรม 
    เฉพาะวิชาของราชบัณฑิตยสถาน  
    (ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๔๗) 
    ของคณะกรรมการวิชาการ (ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙) 
  ๒. ระเบียบสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทน  ๔๘ 
    การประชุมคณะกรรมการทางวิชาการและคณะกรรมการอื่น พ.ศ. ๒๕๖๓ 
    ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ 
  ๓ ระเบียบการกำหนดราคาจำหน่ายหนังสือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๖๓ ๕๒ 
    ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ 
  ๔. คำสั่งสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ที่ ๓๘/๒๕๖๓ เรื่อง ยกเลิกและแต่งตั้งคณะทำงาน ๕๓ 
       จัดการความรู้ภายในองค์กรของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา  
    ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คำนำ 
 
 คู่มือการปฏิบัติงานของกระบวนงานการสร้างองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ  และ
หลักเกณฑท์างภาษาของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาที่ได้ทำขึ้นใหม่นี้ เป็นการปรับปรุงเนื้อหาจากคู่มือ
ฉบับเดิมที่นักวรรณศิลป์ใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำเร็จในการสร้างองค์ความรู้ใน
ศาสตร์สาขาต่าง ๆ การจัดทำหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ทางภาษาเพ่ือให้เป็นมาตรฐานในการใช้ภาษาไทย 
ตลอดจนการให้บริการทางวิชาการ 
 
 
  คณะทำงานจัดการความรู้ 
  สำนักงานราชบัณฑิตยสภา 



 

 

๑ 

บทที่ ๑ 

ขอบเขตทั่วไป 

 คู่มือการปฏิบัติงานเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและใช้เป็นคู่มือสำหรับศึกษาการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน คู่มือมีทั้งที่จัดทำขึ้นสำหรับผู้ปฏิบัติงานเอง สำหรับให้ผู้อ่ืนใช้เป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงานนั้น ๆ  อีกทั้งในงานให้บริการทางวิชาการก็จะทำให้ผู้รับบริการได้รับทราบถึงกระบวนการหรือ
ขั้นตอนในการให้บริการได้เช่นเดียวกัน  คู่มือการปฏิบัติงานจัดทำขึ้นโดยนำกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ 
พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา หนังสือเวียน หนังสือตอบข้อหารือที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ม ารวมไว้เป็น
หมวดหมู่ มีขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงาน รวมทั้งการนำเทคนิคหรือประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน  

วัตถุประสงค์  
 ๑. เพ่ือให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติการเข้าใจหลักและกระบวนงานของนักวรรณศิลป์ในการสร้างองค์
ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ และงานบริการทางวิชาการของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา 
 ๒. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอนและกระบวนงานในการวางแผนและกำหนดแนวทางในการ
ดำเนินการ 
 ๓. เพ่ือให้ปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องโดยอาศัยคู่มือการปฏิบัติงาน 
 ๔. เพ่ือช่วยลดเวลาสอนงาน หรือใช้ในการฝึกอบรม 
 ๕. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานของทุกกองวิชาการ ตลอดจน
เชื่อมโยงการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของสำนักงาน
ราชบัณฑิตยสภา 
 ๖. เพ่ือใช้ประโยชน์ในการออกแบบระบบงานใหม่หรือปรับปรุงงานให้สอดคล้องกับระเบียบวิธีและเทคโนโลยี
ที่เปลี่ยนไป 

คำจำกัดความ 

 ในกระบวนงานการสร้างองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ และหลักเกณฑ์ทางภาษาจำเป็นที่จะต้องให้
นิยามของคำต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนงานเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ตรงกัน ดังนี้ 

 ๑. งานบัญญัติศัพท์ (Compilation of Terminology)   
  หมายถึง การนำศัพท์วิชาการสาขาต่าง ๆ ที่ เป็นภาษาต่างประเทศมาบัญญัติเป็นภาษาไทยตาม
หลักเกณฑ์ที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภากำหนด เพ่ือใช้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  

 ๒. งานจัดทำพจนานุกรม (Compilation of Dictionary) 
  หมายถึง การจัดทำหนังสืออ้างอิงประเภทพจนานุกรมทั่วไป และพจนานุกรมเฉพาะสาขาวิชาซึ่งเป็น
การรวบรวมคำภาษาต่างประเทศหรือภาษาไทยที่มีใช้ในสาขาวิชานั้น ๆ มาอธิบายความหมายพอสังเขป แล้ว
เรียงลำดับตามตัวอักษร 



 

 

๒ 

 ๓. งานจัดทำสารานุกรม (Compilation of Encyclopaedia) 
  หมายถึง การจัดทำหนังสืออ้างอิงประเภทสารานุกรมทั่วไป และสารานุกรมเฉพาะสาขาวิชา ซึ่งเป็น
การรวบรวมคำสำคัญนำมาเขียนคำอธิบายให้รายละเอียดในลักษณะบทความ เนื้อหามีความยาวกว่า
พจนานุกรม แล้วเรียงลำดับตามตัวอักษร พร้อมระบุเอกสารค้นคว้าอ้างอิง และชื่อผู้เขียน 

 ๔. งานจัดทำอักขรานุกรมภูมิศาสตร์ไทย (Compilation of Thai Gazetteer) 
  หมายถึง การจัดทำหนังสืออักขรานุกรม ซ่ึงเป็นการรวบรวมชื่อทางภูมิศาสตร์ที่มีอยู่ในท้องถิ่นต่าง ๆ 
ของประเทศไทย รวมทั้งลักษณะทั่วไปทางภูมิศาสตร์ซึ่งครอบคลุมทั้งทางด้านกายภาพ ทรัพยากรธรรมชาติ 
การคมนาคม การปกครอง และประวัติความเป็นมา มีแผนที่และภาพประกอบ มาจัดทำคำอธิบายในรูปแบบ
ของอักขรานุกรม  

 ๕ งานจัดทำอนุกรมวิธานพืชและอนุกรมวิธานสัตว์ (Compilation of Plant Taxonomy and 
Animal Taxonomy) 
  หมายถึง การรวบรวมชื่อพรรณพืชและชื่อพรรณสัตว์ที่มีอยู่ในประเทศไทย มาจัดทำอธิบายพร้อมทั้ง
ระบุชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อพ้อง ชื่ออ่ืน ๆ ชื่อสามัญ รูปพรรณ ประโยชน์ เป็นต้น ตามลักษณะอนุกรมวิธาน 
(taxonomy)  
 ๖. งานกำหนดหลักเกณฑ์ทางภาษา ได้แก่ 

  ๖.๑ งานกำหนดหลักเกณฑ์การใช้ภาษาไทย  (Compilation of Criteria and Standards of 
Proper Usage and Writing of the Thai Language) 
  หมายถึง การกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง เช่น การใช้ราชา
ศัพท์ การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและเครื่องหมายต่าง ๆ  ลักษณนาม 
  ๖.๒ งานจัดทำหลักเกณฑ์การทับศัพท ์(Compilation of Criteria and Standards of Transliteration) 
  หมายถึง การกำหนดหลักเกณฑ์การใช้อักษรไทยเขียนคำที่รับมาจากภาษาต่างประเทศ โดยให้
ใกล้เคียงกับเสียงภาษาเดิมมากที่สุดเท่าที่อักขรวิธีไทยจะอำนวยให้ และแสดงให้เห็นที่มาของคำนั้นได้ตาม
สมควร โดยจัดทำหลักเกณฑ์แยกแต่ละภาษา 
  ๖.๓ การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมันแบบถ่ายเสียง (Compilation of Criteria and Standards of 
Transcription) 
  หมายถึง การกำหนดการเขียนคำภาษาไทยด้วยอักษรโรมัน เป็นการถอดด้วยวิธีถ่ายเสียง เพื่อให้อ่าน
คำภาษาไทยที่เขียนด้วยอักษรโรมันได้เสียงใกล้เคียง โดยไม่คำนึงถึงการสะกดการันต์และวรรณยุกต์ 
 ๗. งานจัดทำตำราและเอกสารทางวิชาการ (Compilation of Documents or Texts) 
  หมายถึง  การจัดทำหนังสืออ้างอิง วารสาร ตำรา และเอกสารทางวิชาการเพ่ือเผยแพร่ความรู้ และ
สร้างสรรค์มรดกทางวิชาการให้แก่ชาติและประชาชน 



 

 

๓ 

บทที่ ๒ 

แนวทางการสร้างองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ 
และหลักเกณฑ์ทางภาษา 

 ตามพระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๘ สำนักงานราชบัณฑิตยสภามีอำนาจหน้าที่
ในการดำเนินการสร้างองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ และหลักเกณฑ์ทางภาษา  และให้บริการทางวิชาการ
แก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์การมหาชน หน่วยงานอ่ื นของรัฐ 
สถาบันการศึกษา หน่วยงานเอกชน และประชาชน จัดการศึกษาอบรมและพัฒนาทางวิชาการเกี่ยวกับ
ภาษาไทย ภาษาไทยถิ่น และให้ประกาศนียบัตรชั้นสูง ประกาศนียบัตร สัมฤทธิบัตร และวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จ
การศึกษาอบรมและพัฒนาทางวิชาการ ตลอดจนการบูรณาการกับกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมใน
ให้การบริการทางวิชาการผ่านสื่อดิจิทัลและอินเทอร์เน็ต สำนักงานจึงได้กำหนดแนวทางไว้ ดังนี้   

๑. โครงสร้าง 

 สำนักงานราชบัณฑิตยสภากำหนดให้กองวิชาการอันประกอบด้วยกองธรรมศาสตร์และการเมือง กองวิทยาศาสตร์ 
และกองศิลปกรรม เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการตามภารกิจดังกล่าวข้างต้น  (ภาพที่ ๑) 

  การสร้างองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ และหลักเกณฑ์ทางภาษา นายกราชบัณฑิตยสภาเป็นผู้แต่งตั้ง
คณะกรรมการทางวิชาการ อันประกอบด้วย ราชบัณฑิต ภาคีสมาชิก ผู้ทรงคุณวุฒิ ในสาขาวิชาต่าง ๆ  
มีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา เป็นกรรมการและเลขานุการ และกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๒. นโยบาย 
  เพ่ือให้สำนักงานราชบัณฑิตยสภามีระบบในการสร้างองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ และหลักเกณฑ์
ทางภาษาเพ่ือให้เป็นมาตรฐานในการใช้ภาษาไทย  โดยการบริหารปัจจัย ควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการ
ดำเนินงานต่าง ๆ เพ่ือลดจุดอ่อนและเพ่ิมโอกาสที่จะปรับปรุงการทำงานให้บรรลุเป้าหมายของสำนักงานราช
บัณฑิตยสภาตามยุทธศาสตร์ที่ตั้งไว้ จึงกำหนดนโยบายการเพ่ิมจำนวนองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ และ
หลักเกณฑ์ทางภาษาไว้ ดังนี้ 
 (๑) ให้มีการปรับปรุงและพัฒนาองค์ประกอบของคณะกรรมการทางวิชาการ โดยมีการจัดการอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง 
 (๒) ให้มีการกำหนดกระบวนงานการสร้างองค์ความรู้ที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร 
 (๓) ให้มีการติดตามประเมินผลการสร้างองค์ความรู้ ทบทวน และปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ 
 (๔) ให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือการจัดการที่ด ี
 
 
 



 

 

๔ 

๓. วัตถุประสงค์ 
 (๑) เพ่ือให้สำนักงานราชบัณฑิตยสภาสามารถผลิตผลงานทางวิชาการในศาสตร์สาขาต่าง ๆ และเกณฑ์
มาตรฐานทางภาษาที่ได้มาตรฐานเชื่อถือได้ และนำไปสู่ข้อยุติด้วยความรวดเร็ว มีผลการดำเนินงานบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ 
 (๒) เพ่ือให้สำนักงานราชบัณฑิตยสภาพัฒนาและส่งเสริมการดำเนินงานของคณะกรรมการทางวิชาการ
ไดอ้ย่างมปีระสิทธิภาพ มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของสังคม 
 (๓)  เพ่ือให้สำนักงานราชบัณฑิตยสภามีองค์ความรู้ที่หลากหลายและได้มาตรฐานสำหรับการบริการทางวิชาการ 

 



๕ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายกรัฐมนตรี 
ในฐานะบังคับบัญชาสำนักงานราชบัณฑิตยสภา 

นายกราชบัณฑิตยสภา 

อุปนายกราชบัณฑิตยสภา คนที่ ๑ 

ราชบัณฑิตยสภา 

สำนักธรรมศาสตร์ 
และการเมือง 

สำนักวิทยาศาสตร์ 

สำนักศิลปกรรม 

คณะกรรมการ 
วิชาการต่าง ๆ 

คณะกรรมการกิจการสำนักงานราชบัณฑิตยสภา 

คณะราชบัณฑิตที่ปรึกษา 

กองธรรมศาสตร์และการเมือง 
       ผู้อำนวยการกอง 

อุปนายกราชบัณฑิตยสภา คนที่ ๒ 
 

สำนักงานเลขานุการกรม 
     เลขานุการกรม 

กองวิทยาศาสตร์ 
ผู้อำนวยการกอง 

กองศิลปกรรม 
ผู้อำนวยการกอง 

เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา เจ้าหนา้ทีต่รวจสอบภายใน 

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวรรณศิลป์ รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา 

แผนภูมิโครงสร้างการสร้างองคค์วามรู้ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ และหลักเกณฑ์ทางภาษา (ภาพที่ ๑) 

- งานบริหารทั่วไป 
- ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 
- ฝ่ายคลัง 
- ฝ่ายช่วยอำนวยการและประชาสัมพันธ์ 
- ฝ่ายแผนและประเมินผล 

- งานธุรการ 
- ฝ่ายวิชาการท่ี ๑ 
- ฝ่ายวิชาการท่ี ๒ 

- งานธุรการ 
- ฝ่ายวิชาการท่ี ๑ 
- ฝ่ายวิชาการท่ี ๒ 

- งานธุรการ 
- ฝ่ายวิชาการท่ี ๑ 
- ฝ่ายวิชาการที่ ๒ 
- ฝ่ายวิชาการท่ี ๓ 
- ฝ่ายวิชาการท่ี ๔ 



๖ 
 

 

๔. ผู้รับผิดชอบดำเนินการ 

ผู้เกี่ยวข้อง หน้าที่และความรับผิดชอบ 

๑. นายกรัฐมนตรี ในฐานะบังคับบัญชาสำนักงานราชบัณฑิตยสภา 
 

๒. นายกราชบัณฑิตยสภา  ๑. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของราชบัณฑิตยสภาทางด้าน
วิชาการให้เป็นไปตามนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ และมติ
ของราชบัณฑิตสภา 

๒. แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการประจำสาขาวิชาต่าง ๆ เพ่ือ
ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา 
และแต่งตั้งคณะกรรมการอ่ืนเพ่ือทำการใด ๆ อันอยู่ใน
อำนาจหน้าที่ของราชบัณฑิตสภา 

๓. เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา กำกับดูแลการปฏิบัติงานของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา
ทางด้านวิชาการให้เป็นไปตามนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ 
และมติของราชบัณฑิตสภา 

๔. คณะกรรมการส่ งเสริมกิจการสำนักงาน 
ราชบัณฑิตยสภา 

๑. ให้คำปรึกษาและเสนอข้อคิดเห็นต่อนายกราชบัณฑิตยสภา 
๒. ประสานงานและสนับสนุนการดำเนินกิจการของสำนักงาน

ราชบัณฑิตยสภา 
๕. คณะราชบัณฑิตที่ปรึกษา  ๑. ให้คำปรึกษาและความเห็นที่เกี่ยวกับงานวิชาการแก่นายก 

อุปนายก และเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา 
๒. ให้คำปรึกษาทางด้านวิชาการแก่ข้าราชการประจำ 
๓. ปฏิบัติงานทางวิชาการที่ไม่อยู่ในหน้าที่ของสำนักหรือกอง

วิชาการ ตามที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภามอบหมาย 

๖. สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ๑. เสนอเรื่องเก่ียวกับวิชาการที่สมาชิกราชบัณฑิตยสภาค้นคว้า
ได้ต่อสำนัก 

๒. ให้คำแนะนำปรึกษา พิจารณาและตัดสินปัญหาตามที่มีผู้
สอบถามมา 

๓. แต่ง แปล เรียบเรียง วิจัย จัดทำหนังสือและเอกสารวิชาการ 

๗. สำนักวิทยาศาสตร์ 

๘. สำนักศิลปกรรม 

๙. คณะกรรมการวิชาการต่าง ๆ  ดำเนิ น งาน เกี่ ยวกับการจัดทำพจนานุ กรม  สารานุ กรม 
อักขรานุกรม อนุกรมวิธาน และกำหนดมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ทางภาษา 

 
 



 

 

๗ 

ผู้เกี่ยวข้อง หน้าที่และความรับผิดชอบ 

๑๐. กองธรรมศาสตร์และการเมือง  ๑. ประสานงานและดำเนินการเกี่ยวกับงานวิชาการ และงาน
ธุรการของสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง 

๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการค้นคว้า และผลิตผลงานทาง
วิชาการในลักษณะของการแต่ง แปล และเรียบเรียงเอกสาร 
หรือตำรา การบัญญัติศัพท์ การจัดทำหนังสืออ้างอิงประเภท
พจนานุกรม สารานุกรม อักขรานุกรม และงานวิชาการ 
อ่ืน ๆ ตามขอบเขตของประเภทวิชาของสำนัก ได้แก่  
ปรัชญา นิติศาสตร์สังคมศาสตร์ จิตวิทยา ภูมิศาสตร์ 
ศึกษาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 

๑๒. กองวิทยาศาสตร์  ๑. ประสานงานและดำเนินการเกี่ยวกับงานวิชาการและงาน
ธุรการของสำนักวิทยาศาสตร์ 

๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการค้นคว้า และผลิตผลงานทาง
วิชาการในลักษณะของการแต่ง แปล และเรียบเรียงเอกสาร 
หรอืตำรา การบัญญัติศัพท์ การจัดทำหนังสืออ้างอิงประเภท
พจนานุกรม สารานุกรม อนุกรมวิธาน และงานวิชาการอ่ืน 
ๆ  ตามขอบ เขตของป ระ เภท วิช าของสำนั ก  ได้ แก่  
วิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร์ เท ค โน โล ยี  วิ ท ย า ศ าส ต ร์ แ ล ะ
เทคโนโลยีการเกษตรและสัตวแพทย์ศาสตร์ แพทย์ศาสตร์
และทันตแพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ  

๑๓. กองศิลปกรรม  ๑. ประสานงานและดำเนินการเกี่ยวกับงานวิชาการ และงาน
ธุรการของสำนักศิลปกรรม 

๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการค้นคว้า และผลิตผลงานทาง
วิชาการในลักษณะของการแต่ง แปล และเรียบเรียงเอกสาร 
หรือตำรา การบัญญัติศัพท์ การจัดทำหนังสืออ้างอิงประเภท
พจนานุกรม สารานุกรม และงานวิชาการอ่ืน ๆ ตาม
ขอบเขตประเภทวิชาของสำนัก ได้แก่ วรรณศิลป์ สถาปัตย
ศิลป์ วิจิตรศิลป์ ประยุกต์ศิลป์ 

 



 

 

๘ 

บทที่ ๓ 

กระบวนงานการสร้างองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ 
และหลักเกณฑ์ทางภาษา 

 กระบวนงานการสร้างองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ และหลักเกณฑ์ทางภาษาเป็นกระบวนงานที่
ปฏิบัติตามพันธกิจหลักของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาในการที่จะ “ค้นคว้า วิจัย และบำรุงสรรพวิชา แล้วนำ
ผลงานที่ได้สร้างสรรค์ออกเผยแพร่ให้เป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศและประชาชน” กระบวนการดังกล่าวนี้จะ
สำเร็จได้ต้องอาศัยการสื่อสารให้คนในองค์กรมีความรู้ความเข้าใจกระบวนงานไปในทิศทางเดียวกัน  ทั้งนี้ 
สำนักงานราชบัณฑิตยสภากำหนดให้กองวิชาการ ๓ กอง ได้แก่ กองธรรมศาสตร์และการเมือง กอง
วิทยาศาสตร์ และกองศิลปกรรม รับผิดชอบกระบวนงาน (ภาพที ่๒) 

กระบวนงานการสร้างองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ และหลักเกณฑ์ทางภาษา (ภาพที ่๒) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

กองวิชาการ 

เสนอโครงการและแต่งตั้งคณะกรรมการทางวิชาการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด 
๑๐ วัน/โครงการ 

จัดการประชุมคณะกรรมการทางวิชาการ  
๑ วัน/ครั้ง 

ปรับองค์ประกอบคณะกรรมการทางวิชาการ      
๒ ปี/ครั้ง 

เก็บรวบรวมองค์ความรู้จากการประชุมเป็นต้นฉบับและฐานข้อมูล  
๒๐ วัน/โครงการ 

จัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอท่ีประชุมผู้บริหาร  
๕ วัน 

เผยแพร่องค์ความรู้ในสื่อต่าง ๆ  
๓๐-๑๕๐ วัน/กิจกรรม 

ติดตาม ประเมินผล และทบทวนการปฏิบัติงาน  
๑๐ วัน 

การดำเนินการเพ่ือปรับปรุงงาน  
๓๐ วัน 



 

 

๙ 

รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงาน  

๑. ร่างโครงการและกำหนดแผนงาน 

 ๑) กองวิชาการทั้ง ๓ กอง พิจารณาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ และหลักเกณฑ์ทางภาษาซ่ึงเป็นที่
ต้องการของสังคมทั้งผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แล้ววางแผนและจัดทำเป็นโครงการตามขั้นตอนการ
บริหารโครงการ คือ กำหนดชื่อโครงการ โดยให้รายละเอียดของสาขาวิชาหรือเรื่องที่จะจัดทำ หลักการและ
เหตุผล วัตถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบโครงการ วิธีดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ค่าเป้าหมาย จำนวนครั้งของ
การประชุม งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

 ๒) กองวิชาการเสนอเลขาธิการราชบัณฑิตยสภาอนุมัติโครงการ เมื่อได้รับอนุมัติแล้วจึงทำคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการทางวิชาการ  

ใช้เวลาประมาณ ๑๐ วัน/โครงการ 

๒. แต่งตั้งคณะกรรมการทางวิชาการ 

 การแต่งตั้งคณะกรรมการทางวิชาการ ประธานกรรมการหรือฝ่ายเลขานุการทาบทามเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็นกรรมการ แล้วนำรายชื่อมาจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทางวิชาการของโครงการที่ได้รับอนุมัติ กอง
วิชาการเสนอเรื่องให้เลขาธิการราชบัณฑิตยสภานำเสนอนายกราชบัณฑิตยสภาเ พ่ือพิจารณาลงนามแต่งตั้ง
คณะกรรมการทางวิชาการของโครงการนั้น ๆ  

ใช้เวลาประมาณ ๑๐ วัน/คณะ 

๓. จัดการประชุมคณะกรรมการทางวิชาการ 

 ๑) เมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณแล้วดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีที่กำหนดไว้ นัก
วรรณศิลป์ผู้รับผิดชอบโครงการมีหนังสือแจ้งให้องค์ประกอบของคณะกรรมการทราบและเชิญประชุม รวมทั้งมี
หนังสือขออนุญาตถึงต้นสังกัดของกรรมการที่มาจากหน่วยงานอื่น 

 ๒) นักวรรณศิลป์ผู้รับผิดชอบโครงการจัดการประชุมคณะกรรมการทางวิชาการตามแผนการปฏิบัติงาน
ที่กำหนดไว้ 

ใช้เวลาประมาณ ๑ วัน/คณะ 

๔. รายงานผลการดำเนินงาน 

 นักวรรณศิลป์รายงานผลการดำเนินงานสร้างองค์ความรู้ของคณะกรรมการทางวิชาการทั้งหมดที่
รับผิดชอบเสนอต่อผู้อำนวยการกองวิชาการ และแจ้งฝ่ายแผนและประเมินผลเป็นประจำทุกเดือน รวมทั้งเสนอ
ผู้บริหารพิจารณาความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไข  

ใช้เวลาดำเนินการประมาณ ๕ วัน 
 



 

 

๑๐ 

๕. ติดตาม ประเมินผล และทบทวนการดำเนินการเพื่อปรับปรุง  

 ผู้บริหารพิจารณาแผนการปฏิบัติงานและผลการดำเนินงานจัดประชุมคณะกรรมการทางวิชาการตาม
แผนงานประจำปีงบประมาณ เพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นว่า แผนและผลการปฏิบัติการประจำปีงบประมาณนั้นมี
ประสิทธิภาพ มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ โดยมีเป้าหมายในการติดตามประเมินผลและทบทวนเพ่ือ
ปรับปรุงงาน หากมีปัญหาจะได้เร่งดำเนินการแก้ไขปรับปรุง เพ่ือพัฒนากระบวนงานให้ดียิ่งขึ้น  
 การทบทวนการปฏิบัติงาน  เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของการสร้างองค์ความรู้ในศาสตร์สาขา
ต่าง ๆ และหลักเกณฑท์างภาษา เพ่ือพัฒนางานให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานเป็นประจำในแต่ละป ี

ใช้เวลาดำเนินการประมาณ ๑๐ วัน 
 การดำเนินการเพ่ือปรับปรุงงาน  เป็นการนำผลการติดตามประเมินผลและการทบทวนการ
ปฏิบัติงานมาปรับปรุงงานให้ดีขึ้น 

ใช้เวลาดำเนินการประมาณ ๓๐ วัน 

๖. ปรับองค์ประกอบคณะกรรมการทางวิชาการ  

 สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้ประกาศสำนักงานราชบัณฑิตยสภา เรื่อง หลักเกณฑ์การปรับองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการวิชาการ ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานและ
สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อกำหนดที่ประกาศไว้  

ใช้เวลาดำเนินการประมาณ ๕ วัน/โครงการ 

๗. เผยแพร่องค์ความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ  

 นักวรรณศิลป์จัดทำต้นฉบับองค์ความรู้และหลักเกณฑ์ทางภาษาที่คณะกรรมการทางวิชาการพิจารณา
ยุติแล้ว เสนอสำนักงานราชบัณฑิตยสภานำออกเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์  แอป
พลิเคชัน 



 

 

๑๑ 

บทที่ ๔ 

มาตรฐานงานการสร้างองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ  
และหลักเกณฑ์ทางภาษา 

 มาตรฐานงานของกระบวนงานการสร้างคุณค่าในส่วนของการสร้างองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ 
และหลักเกณฑ์ทางภาษาโดยเฉพาะมาตรฐานในการใช้ภาษาไทย มุ่งเน้นคุณภาพของงาน ความถูกต้อง ความ
น่าเชื่อถือ ตรวจสอบได้ เพ่ือให้สาธารณชนสามารถนำงานจากกระบวนการที่สร้างขึ้นไปใช้อ้างอิงได้มาตรฐาน
งานประกอบด้วย 
 ๑. ด้านเนื้องาน  จัดทำตามขั้นตอน มีองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ตรวจสอบ และทบทวนได ้
 ๒. ด้านระยะเวลา  จัดทำตามระยะเวลาที่กำหนดหรือลดขั้นตอนระยะเวลาให้น้อยลง 
 ๓. ด้านบุคลากร  บุคลากรในแต่ละระดับสามารถดำเนินงานในหน้าที่รับผิดชอบได้ตามที่กำหนดไว้ใน
สมรรถนะ (competency) และการบรรยายลักษณะงาน (job description) และมีความสามารถในการ
ดำเนินงานที่ได้รับมอบหมายได้เช่นเดียวกับนักวรรณศิลป์ผู้ อ่ืนในระดับ เดียวกัน นอกจากนี้ต้องค้นคว้าหา
ความรู้เพ่ิมเติมในงานแต่ละขั้นตอนอยู่เสมอ ทั้งงานในความรับผิดชอบและงานวิชาการอ่ืนในหน่วยงาน  หากมี
ปัญหาข้อสงสัยให้หารือบุคลากรในหน่วยงาน เช่น นักวรรณศิลป์อาวุโส หัวหน้าฝ่าย ผู้อำนวยการกอง หรือ
แสวงหาความรู้จากหน่วยงานภายนอกหรือช่องทางอ่ืนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 



 

 

๑๒ 

บทที่ ๕ 

คู่มือการปฏิบัติงานของนักวรรณศิลป์ 

 การที่จะทำให้การสร้างองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ และเกณฑ์มาตรฐานในการใช้ภาษาไทยประสบ
ความสำเร็จจำเป็นต้องมีคู่มือการปฏิบัติงานของนักวรรณศิลป์ที่จะช่วยให้กระบวนงานการสร้างองค์ ความรู้
ดังกล่าวเป็นระบบและมีมาตรฐาน คณะทำงานจัดการความรู้ตามคำสั่งสำนักงานราชบัณฑิตยสภา (คำสั่งที่ 
๖๖/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓) ได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของนักวรรณศิลป์ขึ้นเพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของนักวรรณศลิป์ ให้เป็นมาตรฐานและเป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน  คู่มอืดังกล่าวมีข้อมูลที่เป็นองค์ความรู้ซึ่งจำเป็นต่อการปฏิบัติงานในฐานะฝ่ายเลขานุการของ
คณะกรรมการทางวิชาการ และเป็นประโยชน์ในการให้บริการทางวิชาการอีกด้วย 
 

การสร้างองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ  

งานประชุมคณะกรรมการทางวิชาการ 
  การเตรียมการประชุม 

  ๑. จัดทำแผนการดำเนินงาน โดยกำหนดค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด และงบประมาณในแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี สำหรับเสนอของบประมาณที่ใช้ในการจัดประชุมของคณะกรรมการทางวิชาการที่
รับผิดชอบ ให้ทันภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดตามแผนการดำเนินงานในการจัดสรรงบประมาณ โดยต้อง
ติดต่อประสานงานกับคณะกรรมการเพ่ือให้เกิดการประชุมที่มีประสิทธิภาพ  

  ๒. จัดทำปฏิทินการประชุม กำหนดตารางเวลาที่จะจัดประชุม และจัดหาห้องประชุม  

  ๓. เชิญประชุม โดยจัดทําหนังสือเชิญประชุม กำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน และอาจแจ้งข้อมูลที่
จำเป็นเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย ดังนี้ 

   ๑) วาระเพ่ือทราบ  เป็นเรื่องต่าง ๆ ที่ประธานหรือฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

   ๒) วาระรับรองรายงานการประชุม  เป็นการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

   ๓) วาระสืบเนื่อง  เป็นเรื่องที่ที่ประชุมได้มอบหมายให้ดําเนินการไว้ หรือให้ศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติม 
หรอืเคยพิจารณามาก่อนแล้ว แต่ยังมิได้ข้อยุติ ซึ่งจะต้องรายงานความคืบหน้าให้ที่ประชุมทราบหรือพิจารณา 

   ๔) วาระเพ่ือพิจารณา  เป็นเรื่องที่ต้องการให้ที่ประชุมพิจารณา การจัดทําเอกสารประกอบวาระ
นี้ฝ่ายเลขานุการจะต้องศึกษาล่วงหน้า สรุปความเป็นมาของเรื่องให้ชัดเจนและครอบคลุม เตรียมเอกสารและ
ข้อมูลเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาด้วย 

   ๕) วาระอ่ืน ๆ  เป็นเรื่องที่ไม่ได้จัดเข้าในวาระใดวาระหนึ่ง แต่อาจเป็นเรื่องจําเป็นเร่งด่วนที่
จะต้องนําเสนอคณะกรรมการพิจารณา  



 

 

๑๓ 

  ทั้งนี้ อาจมีการประสานงานอย่างไม่เป็นทางการเพ่ือยืนยันการประชุมด้วย เช่น โทรศัพท์ โทรสาร 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  

  ๔. เตรียมเอกสารประกอบการประชุม 

   ๑)  ศึกษารวบรวมข้อมูลจากหนังสืออ้างอิงในสาขาวิชาที่รับผิดชอบจากแหล่งอ้างอิงต่าง ๆ ที่มี 
รวมทั้งขอคำแนะนำจากกรรมการวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งจัดหาหรือจัดซื้อเพ่ิมเติมเพ่ือใช้ประกอบใน
การดำเนินงาน  

   ๒)  จัดทำร่างเอกสารประกอบการประชุมเสนอคณะกรรมการ โดยหากเป็นร่างที่กรรมการเขียน 
นักวรรณศิลป์จะต้องปรับปรุงแก้ไขร่างดังกล่าวให้เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด ตรวจสอบความถูกต้องของ
ภาษาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา หรือนักวรรณศิลป์จัดทำร่างโดยใช้ข้อมูล
จากมติของคณะกรรมการ เอกสารอ้างอิงต่าง ๆ ให้ถูกต้องทั้งด้านเนื้อหา การใช้ภาษาและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ 
ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา   

  ๕. จัดเตรียมความพร้อมของห้องประชุมพร้อมโสตทัศนูปกรณ์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ จอภาพ 
เครื่องขยายเสียง เครื่องบันทึกเสียง (ถ้าจำเป็นต้องใช้) ความพร้อมด้านเอกสาร เช่น หนังสืออ้างอิง หรือ
อุปกรณ ์เช่น แผนที่ ในการช่วยค้นข้อมูลระหว่างดำเนินการประชุม  

  ๖. เข้าร่วมประชุม โดยปฏิบัติดังนี้ 

   ๑) ตรวจสอบองค์ประชุมว่าคณะกรรมการมาครบหรือไม่แล้วแจ้งประธานเพ่ือเปิดการประชุม

และดำเนินการประชุม  การนับองค์ประชุมให้เป็นไปตามระเบียบ 

   ๒) จัดทำเอกสารการเบิกจ่ายค่าตอบแทน (เบี้ยประชุม) ให้ประธานกรรมการและกรรมการ 

ลงนาม โดยตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางการเงินให้ถูกต้องครบถว้นก่อนเลิกประชุม  

   ๓) มีส่วนร่วมในการประชุม แสดงความคิดเห็น หรือให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เช่น มติเดิม รูปแบบ

ที่กำหนด หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาที่เกี่ยวข้อง หากมีปัญหาหรือข้อขัดแย้งให้หาข้อมูล

เพ่ิมเติมเพ่ือพิจารณาหาข้อยุติ แล้วจดบันทึกรายงานการประชุม 

  ๗. จัดทํารายงานการประชุม โดยรวบรวมประเด็น ความเห็น และมติที่ประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุม และดำเนินการอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชุม เช่น การติดต่อประสานงาน หรือหาข้อมูล
เพ่ิมเติม  

  ๘. จัดส่งรายงานการประชุมพร้อมหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมครั้งต่อไป 



 

 

๑๔ 

 การจัดทำต้นฉบับ 

 ๑. รวบรวมมติที่ประชุมแต่ละครั้งมาเรียบเรียงให้ถูกต้องครบถ้วนและสมบูรณ์ตามรูปแบบของแต่ละงาน 
ตรวจสอบภาษาในเนื้อหาให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ทางภาษาที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภากำหนด เช่น 
การสะกดคำ ศัพท์บัญญัติ การทับศัพท์ ตลอดจนตรวจสอบกับงานในคณะกรรมการทางวิชาการอ่ืนด้วยหาก
มีขัอมูลที่อ้างอิงถึง  

 ๒. นำเสนอที่ประชุมพิจารณาทบทวน  หากมีข้อสังเกตเกี่ยวกับมติที่ประชุมหรือข้อสงสัยในต้นฉบับที่ไม่
สามารถหาข้อยุติได ้ 

 ๓.  จัดทำต้นฉบับให้สมบูรณ์พร้อมเพ่ือเผยแพร่ โดยนำมติที่ประชุมซ่ึงทบทวนและปรับปรุงแก้ไขแล้วมา
ขัดเกลาสำนวนภาษา ตรวจตัวสะกดการันต์ จัดแบ่งวรรคตอน การใช้ถ้อยคำอีกครั้งหนึ่งเพ่ือให้เป็นเอกภาพ 

 ๔. งานพจนานุกรม ต้องตรวจสอบระบบการจัดเรียงลำดับศัพท์ ตามหลักเกณฑ์การจัดทำพจนานุกรม
เฉพาะสาขาวิชา และจัดทำตารางเทียบ ไทย-อังกฤษ 

 ๕. งานสารานุกรม อนุกรมวิธาน และอักขรานุกรม ต้องตรวจสอบระบบการจัดเรียงลำดับศัพท์หรือเรื่อง
และการนำเสนอเนื้อหาตามรูปแบบและหลักเกณฑ์ท่ีกำหนดในแต่ละงาน 

 ๖. งานจัดทำหลักเกณฑ์การทับศัพท์ ต้องดำเนินการเรื่องการรับฟังความคิดเห็นร่างหลักเกณฑ์การทับ

ศัพท์แต่ละภาษาก่อน แล้วนำผลสรุปจาการรับฟังความคิดเห็นมาพิจารณาทบทวนและแก้ไขปรับปรุงเพ่ือเป็น

ต้นฉบับที่สมบูรณ์สำหรับจัดทำประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี 

 ๗. งานกำหนดหลักเกณฑ์การใช้ภาษาไทย ต้องตรวจสอบวิธีการนำเสนอและการเรียงลำดับเนื้อหาตาม

รูปแบบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด 

 ๘. จัดทำฐานข้อมูล โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบันทึกข้อมูลจากรายงานการประชุมและ
จากต้นฉบับ เพ่ือสะดวกในการเรียกใช้และให้บริการทางวิชาการ  โดยอาจกำหนดเป็นทุกสัปดาห์ ทุกเดือน 
หรือทุกไตรมาส  



 

 

๑๕ 

การให้บริการทางวิชาการ 
งานตอบปัญหาทางวิชาการ 
 การตอบปัญหาทางวิชาการ มีดังนี้ 

ช่องทางโทรศัพท ์

 ๑. รับโทรศัพท์และฟังคำถาม ปัญหา หรือข้อหารือของผู้ขอรับบริการให้เข้าใจ หากยังไม่เข้าใจประเด็น

ที่สอบถามต้องซักถามให้เข้าใจก่อนหาคำตอบ   

 ๒. วิเคราะห์ว่าเป็นคำถามเกี่ยวกับเรื่องใดก็ค้นคว้าข้อมูลจากฐานข้อมูล ตำราทางวิชาการ หรือเอกสาร

ทางวิชาการของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาตามประเภทหรือเรื่องที่ถามนั้น ๆ เช่น ถ้าถามการสะกดคำหรือ

ความหมายให้ค้นจากพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔  ถ้าถามศัพท์บัญญัติและความหมาย

ของแต่ละสาขาวิชาให้ค้นจากพจนานุกรมศัพท์สาขาวิชานั้น ๆ  

 ๓. หากต้องใช้ระยะเวลาในการหาข้อมูลให้แจ้งผู้ขอรับบริการรับทราบ และขอข้อมูลในการติดต่อกลับ

ภายหลังเมื่อได้คำตอบ 

 ๔. สรุปคำตอบแจ้งผู้ขอรับบริการ โดยขอข้อมูลของผู้ขอรับบริการเพ่ือสำรวจความพึงพอใจ แล้วบันทึก

ลงในแบบบันทึกการให้บริการที่จัดทำไว้  

ช่องทางโทรสาร 

 ๑. รับเรื่องจากโทรสารและอ่านทำความเข้าใจก่อนหาคำตอบ หากยังไม่เข้าใจประเด็นที่สอบถามต้องหา

ช่องทางติดต่อกลับผู้ขอรับบริการ ซักถามให้เข้าใจก่อนหาคำตอบ  

 ๒. วิเคราะห์ว่าเป็นคำถามเกี่ยวกับเรื่องใดก็ค้นคว้าข้อมูลจากฐานข้อมูล ตำราทางวิชาการหรือเอกสาร

ทางวิชาการของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาตามประเภทหรือเรื่องที่ถามนั้น ๆ เช่น ถ้าถามการสะกดคำหรือ

ความหมายให้ค้นจากพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔  ถ้าถามศัพท์บัญญัติและความหมาย

ของแต่ละสาขาวิชาให้ค้นจากพจนานุกรมศัพท์สาขาวิชานั้น ๆ 

 ๓. หากต้องใช้ระยะเวลาในการหาข้อมูลให้แจ้งผู้ขอรับบริการรับทราบ  

 ๔. สรุปคำตอบเสนอผู้อำนวยการกองพิจารณา และแก้ไขให้ถูกต้อง (หากมี) 

 ๕. ส่งโทรสารถึงผู้รับบริการ และเก็บหลักฐานไว้ที่งานธุรการกอง พร้อมให้ลงบันทึกในฐานข้อมูล 

 

 

 



 

 

๑๖ 

ช่องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 

 ๑. รับเรื่องจากไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับมอบหมาย ดำเนินการเช่นเดียวกับ ข้อ ๑-๔ ของช่องทาง

โทรสาร 

 ๒. เสนอผู้อำนวยการกองเพ่ือดำเนินการตามขั้นตอนไปยังงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือตอบไปรษณีย์

อิเล็กทรอนิกส์ไปยังผู้ขอรับบริการต่อไป  

ช่องทางจดหมาย  

 ๑. รับเรื่องหนังสือสอบถามของผู้ขอรับบริการตามที่ได้รับมอบหมาย ดำเนินการเช่นเดียวกับ ข้อ ๑-๔ 

ของช่องทางโทรสาร 

 ๒. เสนอผู้อำนวยการกองเพ่ือดำเนินการตามขั้นตอนไปยังเลขาธิการราชบัณฑิตยสภาเพ่ือลงนาม และ

ส่งงานธุรการกองดำเนินการส่งหนังสือตอบไปยังผู้ขอรับบริการต่อไป  

 อนึ่ง การให้บริการทุกช่องทาง หากต้องใช้เวลาบริการเกินระยะเวลาที่กำหนด ให้แจ้งผู้ขอรับบริการ

ทราบความคืบหน้าเป็นระยะ 

งานบริการผ่านกิจกรรมในโครงการอบรม สัมมนา และเผยแพร่องค์ความรู้ 

 งานบริการที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจัดขึ้นเพ่ือให้บริการวิชาการแก่บุคลากรทางการศึกษา เยาวชน 

และประชาชนทั่วไป เป็นกิจกรรมหรือโครงการทางวิชาการที่ให้ความรู้ด้านวิชาการสาขาต่าง ๆ โดยเฉพาะด้าน

ภาษาไทย ที่จะช่วยให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาความรู้อย่างยั่งยืนแก่สังคม 
 



๑๗ 
 

 

งานบริการทางวิชาการ 
 

๑. งานตอบปัญหาทางวิชาการ 

กระบวนงาน ขั้นตอนการดำเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ/ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง เอกสารอ้างอิง หมายเหตุ 

งานตอบปัญหาทางวิชาการ
ทางโทรศัพท์ 

๑. รับโทรศัพท์และฟังคำถาม ปัญหา 

หรือข้อหารือของผู้ขอรับบริการให้

เข้าใจ หากยังไม่เข้าใจประเด็นที่

สอบถามต้องซักถามให้เข้าใจก่อน

หาคำตอบ  

๒. ค้นคว้าข้อมูลจากฐานข้อมูล ตำราทาง

วิชาการหรือเอกสารทางวิชาการของ

สำนักงานราชบัณฑิตยสภาตาม

ประเภทหรือเรื่องที่ถามนั้น ๆ  หรือ

สอบถามจากนักวรรณศิลป์อาวุโสหรือ

ผู้อำนวยการกอง หรือผู้ทรงคุณวุฒ ิ

๓. หากต้องใช้ระยะเวลาในการหา

ข้อมูลให้แจ้งผู้ขอรับบริการทราบ 

และขอข้อมูลในการติดต่อกลับ 

๔. สรุปคำตอบแจ้งผู้ขอรับบริการ โดย

ตอบทันที  
(มีข้อมูล) 

๑ -๕  วั น /เ รื่ อ ง 
(ไม่มีข้อมูล) 

๑. นักวรรณศิลป์ 
๒. ผู้อำนวยการกอง 
๓. ผู้เชี่ยวชาญ/

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
๔. เจ้าหน้าที่ธุรการ 

๑. ฐานข้อมูลองค์
ความรู ้

๒. ตำราและเอกสาร
ทางวิชาการของสำนัก 
งานราชบัณฑิตยสภา 

๑. หากต้องใช้เวลาในการ
ให้บริการเกิน
ระยะเวลาที่กำหนดให้
แจ้งผู้ขอรับบริการ
ทราบความคบืหน้า
เป็นระยะ 

๒. หากไม่สามารถตอบได้
เนื่องจากปัญหาดังกล่าวไม่
เกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สำนักงานราชบัณ ฑิตย
สภา จะแนะนำให้ติดต่อ
สอบถามไปยังหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

 



๑๘ 
 

 

กระบวนงาน ขั้นตอนการดำเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ/ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง เอกสารอ้างอิง หมายเหตุ 

ขอข้อมูลของผู้ขอรับบริการเพื่อ

สำรวจความพงึพอใจ แล้วบนัทกึลง

ในแบบบันทึกการให้บริการ  

๕. เก็บแบบบนัทึก 
๖. บันทึกคำถามคำตอบในฐานข้อมูล 

งานตอบปัญหาทางวิชาการ
ทางโทรสาร 

๑. รับเร่ืองจากโทรสารและอ่านทำ

ความเข้าใจ  

๒. ค้นคว้าข้อมูลจากฐานข้อมูล ตำรา

ทางวชิาการหรือเอกสารทาง

วิชาการของสำนักงานราชบัณฑติย

สภาตามประเภทหรือเร่ืองที่ถาม

นั้น ๆ หรือสอบถามจากนัก

วรรณศิลป์อาวุโสหรือผู้อำนวยการ

กอง หรือผู้ทรงคุณวุฒิ 

๓. หากต้องใช้ระยะเวลาในการหา

ข้อมูลให้แจ้งผู้ขอรับบริการ

รับทราบ  

๔. สรุปคำตอบเสนอผู้อำนวยการกอง 

๕. ส่งโทรสารถึงผู้รับบริการ  

๒-๕ วัน/เร่ือง 
(มีข้อมูล) 

๑๕-๓๐ วัน/เรือ่ง 
(ไม่มีข้อมูล) 

๑. นักวรรณศิลป์ 
๒. ผู้อำนวยการกอง 
๓. ผู้เชี่ยวชาญ/ 

 ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
๔. เจ้าหน้าที่ธุรการ 

๑. ฐานข้อมูลองค์ 
 ความรู ้

๒. ตำราและเอกสาร
ทางวชิาการของ
สำนักงาน 
ราชบัณฑิตยสภา 

 



๑๙ 
 

 

กระบวนงาน ขั้นตอนการดำเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ/ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง เอกสารอ้างอิง หมายเหตุ 

๖. เก็บเอกสารหลักฐาน 

๗. บันทึกคำถามคำตอบในฐานข้อมูล 

งานตอบปัญหาทางวิชาการ
ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 

๑. รับเรื่องจากไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ 

๒.ดำเนินการเช่นเดียวกบัข้อ  

๒-๔ ของงานบริการทางโทรสาร 

๓. ส่งไปยงังานสารสนเทศเพื่อตอบไป

ยังผู้ขอรับบริการ  

๓-๕ วัน/เร่ือง 
(มีข้อมูล) 

๑๕-๓๐ วัน/เรื่อง 
(ไม่มีข้อมูล) 

๑. นักวรรณศิลป์ 
๒. ผู้เชี่ยวชาญ/ 

 ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
๓. ผู้อำนวยการกอง 
๔. เลขานุการกรม 
๕. นักวิชาการ 

 คอมพิวเตอร์ 

๑. ฐานข้อมูลองค์
ความรู ้

๒. ตำราและเอกสาร
ทางวชิาการของ
สำนัก งานราช
บัณฑิตยสภา 

 

งานตอบปัญหาทางวิชาการ
ทางจดหมาย 

๑. รับเร่ืองหนังสือสอบถามของผู้ขอรับ

บริการตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 

ดำเนินการเชน่เดียวกับ ข้อ ๒-๔ 

ของงานบริการทางโทรสารและทาง

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส ์

๒. เสนอผู้อำนวยการกองเพื่อ

ดำเนินการตามขั้นตอนไปยงั

เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา 

เพือ่ลงนาม  

๓. ส่งหนังสือตอบไปยังผู้ขอรับบริการ 

๕-๑๐ วัน/เรื่อง 
(มีข้อมูล) 

๑๕-๓๐ วัน/เรื่อง 
(ไม่มีข้อมูล) 

๑. นักวรรณศิลป์ 
๒. ผู้เชี่ยวชาญ/ 

 ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
๓. ผู้อำนวยการกอง 
๔. เลขานุการกรม 
๕. เลขาธิการ 

 ราชบัณฑิตยสภา 
๖. เจ้าหน้าที่ธุรการ 

๑. ฐานข้อมูลองค์
ความรู ้

๒. ตำราและเอกสาร
ทางวชิาการของ
สำนักงาน 
ราชบัณฑิตยสภา 

 

 



๒๐ 
 

 

๒. งานกิจกรรมทางวิชาการ 

กระบวนงาน ขั้นตอนการดำเนินการ ระยะเวลา 
ผู้รับผิดชอบ/ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง หมายเหตุ 

โครงการปาฐกถา 
ราชบัณฑิตสัญจร 

สำนักกำหนดหัวเรื่องและ
รายละเอียดเก่ียวกับการ
ดำเนินการโครงการ 

๗ วัน ฝ่ายประสานงาน
สำนัก 

ข้อมูลสรุปการจัดโครงการ
ในปีงบประมาณที่ผา่นมา 

 

จัดทำร่างรายละเอียดโครงการ ๗ วัน ฝ่ายประสานงาน
สำนัก 

ข้อสรุปที่ได้จากการหารือ
ประธานสำนักและ
เลขานุการสำนัก 

 

เสนอที่ประชุมสำนักพิจารณาร่าง
รายละเอียดโครงการ 

๗ วัน ฝ่ายประสานงาน
สำนัก 

ร่างรายละเอียดโครงการ  

ขออนุมัติโครงการ/แต่งตั้ง
คณะทำงาน 

๗ วัน ฝายประสานงาน
สำนัก 

เอกสารรายละเอียด
โครงการ/ร่างคำสั่งแต่งตัง้
คณะทำงาน 

 

ติดต่อประสานงานวทิยากร 
พร้อมทั้งจัดทำหนังสือเชิญเป็น
วิทยากร ขอเอกสารประวัติ
วิทยากร และไฟล์เอกสาร
ประกอบการบรรยาย 

๗ วัน - ฝายประสานงาน
สำนัก 
- คณะทำงาน 

- รายละเอียดโครงการ 
- แบบตอบรับเปน็วิทยากร 

 

ติดต่อประสานงานเร่ืองสถานที่ ๓ วัน - ฝายประสานงาน
สำนัก 
- คณะทำงาน 

- รายละเอียดโครงการ 
- ใบเสนอราคาของสถานที่
จัดโครงการ 
 

 



๒๑ 
 

 

กระบวนงาน ขั้นตอนการดำเนินการ ระยะเวลา 
ผู้รับผิดชอบ/ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง หมายเหตุ 

จัดทำและส่งหนงัสือเชิญเข้าร่วม
โครงการ 

๗ วัน - ฝายประสานงาน
สำนัก 
- คณะทำงาน 

- รายละเอียดโครงการ 
- แบบตอบรับเข้าร่วม
โครงการ 

 

- ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร
ประกอบ (ถ้ามี) 
- ขออนุมัติจ้างเหมารถยนต์พร้อม
พนักงานขบัรถและค่าน้ำมนั
เชื้อเพลิง สำหรับรับสง่เจ้าหนา้ที่
และขนส่งสิ่งของที่ใช้ในการจัด
โครงการ (ถ้ามี) 
- ขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่าย 

๗ วัน ฝายประสานงาน
สำนัก 

- สำเนาบันทึกขออนุมัติ
โครงการที่ได้รับการอนุมัติ 
พร้อมเอกสารแนบ 
- ใบเสนอราคา 

 

จัดเตรียมเอกสารประกอบสำหรับ
แจกให้ผู้เข้าร่วม 

๗ วัน คณะทำงาน - รายละเอียดโครงการ 
- เอกสารประกอบการ
บรรยายของวิทยากร 
- ประวัติวิทยากร 
- หนังสือที่ระลึก ซึ่งเปน็
หนังสือที่สำนักงาน 
ราชบัณฑิตยสภาจัดพิมพ์
สำหรับแจก 
-แบบประเมนิผลการ
ดำเนินโครงการ 
 

แผนปรับเปลี่ยนตามความ
เหมาะสม 



๒๒ 
 

 

กระบวนงาน ขั้นตอนการดำเนินการ ระยะเวลา 
ผู้รับผิดชอบ/ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง หมายเหตุ 

จัดทำทะเบียน ๗ วัน คณะทำงาน - แบบตอบรับเปน็วิทยากร 
ที่วิทยากรตอบกลบัมา 
- แบบตอบรับเข้าร่วม
โครงการ ที่กลุ่มเป้าหมาย
ตอบกลับมา 

 

ดำเนินการโครงการตามวนั เวลา 
และสถานที่ที่กำหนด 

๑-๒ วัน คณะทำงาน - เอกสารประกอบ 
- ทะเบียนวทิยากร 
ผู้เข้าร่วม สื่อมวลชน และ
คณะทำงาน 
- แบบประเมนิผล 
- เอกสารจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนวทิยากร 

ระยะเวลาขึ้นอยู่กับ
รูปแบบและงบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 

จัดทำรายงานสรุปผลการ
ดำเนินการโครงการรายงานให้
เลขาธิการราชบัณฑิตยสภาและ 
ที่ประชุมสำนักทราบ 

๑๔ วัน - ฝ่ายประสานงาน
สำนัก 
- คณะทำงาน 

-สรุปผลการประชุม 
-สรุปแบบประเมินผล 

 

 



๒๓ 
 

 

 

กระบวนงาน ขั้นตอนการดำเนินการ ระยะเวลา 
ผู้รับผิดชอบ/ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

เอกสารอ้างอิง หมายเหตุ 

โครงการแข่งขันและ
คัดเลือกผู้ใช้ภาษาไทย
ดีเด่น 

๑. ขออนุมัติดำเนินโครงการ 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้ใช้

ภาษาไทยดีเด่นและฝ่าย
เลขานุการ 

๓. ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก
ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น เพ่ือกำหนด
รายละเอียดของแต่ละกิจกรรม 
รวมทั้งกำหนดวันจัดกิจกรรม 
มอบหมายผู้รับผิดชอบในเรื่อง
ต่าง ๆ เช่น การออกข้อสอบ  

ประชุม ๒-๔ ครั้ง
ต่อเดือน 
(โดยปรกติเริ่ม
ประชุมครั้งแรก
ในเดือน
กรกฎาคม) 

ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการ
คัดเลือกผู้ใช้
ภาษาไทยดีเด่น 

- บันทึกขออนมัติ
โครงการ 

- คำสั่งแต่งตั้ง 
- รายงานการประชุม 

 

๑.๑ การแข่งขันทักษะการ
ใช้ภาษาไทยของเยาวชน 
๑) ก่อนการแข่งชัน 

๑. ขออนุมัติดำเนินกิจกรรมการ
แข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทย
ของเยาวชน 

๒. ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือใช้ใน
กิจกรรม  

๓. จัดทำข่าวประชาสัมพันธ์เชิญ
โรงเรียนเข้าสมัครแข่งขันทักษะ
การใช้ภาษาไทยของเยาวชน 
 

ประมาณ ๒ 
เดือน 

ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการฯ 

คัดเลือกผู้ใช้
ภาษาไทยดีเด่น 

 

๑. บันทึกขออนุมัติ 
๒. คำสั่งแต่งตั้ง 
๓. ข่าวประชา 
สัมพันธ์/เว็บไซต์ 
๔. พระราชบัญญัติ

การจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหาร
พัสดุภาครัฐ  
พ.ศ. ๒๕๖๐  

 



๒๔ 
 

 

กระบวนงาน ขั้นตอนการดำเนินการ ระยะเวลา 
ผู้รับผิดชอบ/ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

เอกสารอ้างอิง หมายเหตุ 

๔. ทำหนังสือเชิญโรงเรียนที่เคยเข้า
ร่วมกิจกรรมในปีก่อน ๆ เข้าร่วม
กิจกรรม 

๕. แต่งตั้งคณะทำงานการแข่งขัน
ทักษะการใช้ภาษาไทยของ
เยาวชน 

๖. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจข้อสอบ 

๗. ทำหนังสือเชิญคณะกรรมการฯ 
ผู้บริหารสำนักงานราชบัณฑิตยสภา 
เข้าร่วมกิจกรรม 

๘. ประสานเรื่องการจัดทำข้อสอบ และ
ข้อสอบสำหรับผู้พิการทางสายตา  

๙. ทำหนังสือขออนุญาตใช้สถานที่
ทั้งสำนักพระราชวังและ
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา 

๑๐. ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์
ยืมโต๊ะจากโครงการสารานุกรม
ไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราช
ประสงค์ในพระบาทสมเด็จ 

๕. ระเบียบ
กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการ
บริหารพัสดุ
ภาครัฐ  
พ.ศ. ๒๕๖๐  

๖. กฎกระทรวงและ
เอกสารอ่ืน ๆ  
ที่เก่ียวข้อง 



๒๕ 
 

 

กระบวนงาน ขั้นตอนการดำเนินการ ระยะเวลา 
ผู้รับผิดชอบ/ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

เอกสารอ้างอิง หมายเหตุ 

พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ 
๑๑. รับสมัครผู้เข้าแข่งขันพร้อม

จัดทำทะเบียน 
๑๒. จัดทำประกาศรายชื่อผู้สมัคร

เข้าแข่งขัน 
๑๓. ขอหนังสือเพ่ือเป็น

อภินันทนาการแก่ผู้เข้าแข่งขัน 
๑๔. จัดประชุมคณะทำงาน 
๑๕. ขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่าย 
๑๖. ตรวจรับการจัดซ้ือจดัจ้างที่ต้อง

แล้วเสร็จก่อนการแข่งขัน 
๑๗. คณะทำงานเตรียมการในส่วนที่

ตนเองรับผิดชอบ  
๒) การดำเนินงานในวัน
แข่งขันฯ 

คณะทำงานดำเนินการในส่วนที่
ตนเองรับผิดชอบ  
 

๑ วัน  
(ประมาณ 
ต้นเดือน

พฤศจิกายน) 

คณะทำงานการ
แข่งขันทักษะการ
ใช้ภาษาไทยของ

เยาวชน 

คำสั่งแต่งตัง้
คณะทำงานฯ ซึ่งระบุ
หน้าที่ขอคณะทำงาน
แต่ละคณะ 

 

๓) การดำเนินงานหลัง 
การแข่งขันฯ 

๑. ตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้างจ้างที่
ต้องแล้วเสร็จหลังการแข่งขัน 
 

๑ เดือน ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการ
คัดเลือกผู้ใช้

๑. พระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหาร

 



๒๖ 
 

 

กระบวนงาน ขั้นตอนการดำเนินการ ระยะเวลา 
ผู้รับผิดชอบ/ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

เอกสารอ้างอิง หมายเหตุ 

๒. ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินการดำเนิน
กิจกรรม พร้อมจดัเอกสารเพื่อ
คืนเงินทดรองจ่าย 

๓. สรุปการดำเนินกิจกรรมการ
แข่งขัน รายงานคณะกรรมการ
คัดเลือกผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น 

ภาษาไทยดีเด่น พัสดุภาครัฐ  
พ.ศ. ๒๕๖๐  

๒. ระเบียบ
กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการ
บริหารพัสดุ
ภาครัฐ  
พ.ศ. ๒๕๖๐  

๓. กฎกระทรวงและ
เอกสารอ่ืน ๆ  
ที่เก่ียวข้อง 

๑.๒ การคัดเลือกนักแสดง
ละครโทรทัศน์ผู้ใช้
ภาษาไทยดีเด่น 

๑. ทำข่าวประชาสัมพันธ์เชิญสมัคร
เข้ารับการคัดเลือกนักแสดง
ละครโทรทัศน์ผู้ใช้ภาษาไทย
ดีเด่น 

๑ วัน ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการ
คัดเลือกผู้ใช้
ภาษาไทยดีเด่น 

ข่าวประชาสัมพันธ์/
เว็บไซต์ 

ดำเนินการพร้อมการ
ประชาสัมพันธ์เชิญร่วม
การแข่งขันทักษะการใช้
ภาษาไทยของเยาวชน
และคัดเลือกผูด้ำเนิน
รายการโทรทัศน์ผู้ใช้
ภาษาไทยดีเด่น 
 



๒๗ 
 

 

กระบวนงาน ขั้นตอนการดำเนินการ ระยะเวลา 
ผู้รับผิดชอบ/ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

เอกสารอ้างอิง หมายเหตุ 

๒. ทำหนังสือเชิญบริษัทและสถานี
วิทยุโทรทศัน์ทีผ่ลิดละคร เข้า
สมัครรับการคัดเลือกนักแสดง
ละครโทรทัศน์ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น 

๑ สัปดาห์ ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการ
คัดเลือกผู้ใช้
ภาษาไทยดีเด่น 

  

๓. จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือก
ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น เพ่ือพิจารณา
คัดเลือกนักแสดงละครโทรทัศน์
ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น 

ประชุม  
๒ ครั้ง  

(ทุกสัปดาห์) 

ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการ
คัดเลือกผู้ใช้

ภาษาไทยดีเด่น 

  

๔. จัดทำประกาศผลการคัดเลือก
นักแสดงละครโทรทัศน์ผู้ใช้
ภาษาไทยดีเด่น 

๑ วัน ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการ
คัดเลือกผู้ใช้

ภาษาไทยดีเด่น 

 จัดทำประกาศผลพร้อม
การประกาศผลการ
คัดเลือกผู้ดำเนินรายการ
โทรทัศน์ผู้ใช้ภาษาไทย
ดีเด่น 

๑.๓ การคัดเลือกผู้ดำเนิน
รายการโทรทัศน์ผู้ใช้
ภาษาไทยดีเด่น 

๑. ทำข่าวประชาสัมพันธ์เชิญสมัคร
เข้ารับการคัดเลือกผู้ดำเนินรายการ
โทรทัศน์ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น 

๑ วัน ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการ
คัดเลือกผู้ใช้

ภาษาไทยดีเด่น 

 ดำเนินการพร้อมการ
ประชาสัมพันธ์เชิญร่วม
การแข่งขันทักษะการใช้
ภาษาไทยของเยาวชน
และคัดเลือกนักแสดง
ละครโทรทัศน์ผู้ใช้
ภาษาไทยดีเด่น 



๒๘ 
 

 

กระบวนงาน ขั้นตอนการดำเนินการ ระยะเวลา 
ผู้รับผิดชอบ/ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

เอกสารอ้างอิง หมายเหตุ 

๒. ทำหนังสือเชิญบริษัทและสถานี
วิทยุโทรทัศน์ที่ผลิดรายการ
โทรทัศน์เข้าสมัครรับการ
คัดเลือกผู้ดำเนินรายการ
โทรทัศน์ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น 

๑ สัปดาห์ ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการ
คัดเลือกผู้ใช้

ภาษาไทยดีเด่น 

  

๓. จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือก
ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น เพ่ือพิจารณา
คัดเลือกผู้ดำเนินรายการ
โทรทัศน์ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น 

ประชุม ๒ ครั้ง  
(ทุกสัปดาห์) 

 

ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการ
คัดเลือกผู้ใช้

ภาษาไทยดีเด่น 

 ดำเนินการหลังจาก
พิจารณาคัดเลือก
นักแสดงละครโทรทัศน์
ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นแล้ว 

๔. จัดทำประกาศผลการคัดเลือกผู้
ดำเนินรายการโทรทัศน์ผู้ใช้
ภาษาไทยดีเด่น 

๑ วัน ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการ
คัดเลือกผู้ใช้

ภาษาไทยดีเด่น 

 จัดทำประกาศผลพร้อมการ
ประกาศผลการคัดเลือก
นักแสดงละครโทรทัศน์ผู้ใช้
ภาษาไทยดีเด่น 



๒๙ 
 

 

 
กระบวนงาน ขั้นตอนการดำเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ/

ผู้เกี่ยวข้อง 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง หมายเหตุ 

๑.๔ งานมอบรางวัล  
“ราชบัณฑิตยสภา
สรรเสริญ” ให้แก่ผู้ใช้
ภาษาไทยดีเด่น 
๑) การดำเนินงานก่อน 

การจัดงาน 
 

๑. ขออนุมัติดำเนินกิจกรรมงาน
มอบรางวัล “ราชบัณฑิตยสภา
สรรเสริญ” ให้แก่ผู้ใช้
ภาษาไทยดีเด่น 

๒. ประสานเชิญประธานในงาน
มอบรางวัล พร้อมกำหนด
วันมอบรางวัล และจัดทำ
หนังสือเชิญเป็นประธาน 

๓. ประสานสถานที่จัดงาน 
๔. ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือใช้

ในกิจกรรม  
๕. จัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ 

ผู้ได้รับรางวัลผู้ใช้ภาษาไทย
ดีเด่น 

๖. ทำหนังสือเชิญผู้ได้รับรางวัล
เข้าร่วมกิจกรรม 

๗. แต่งตั้งคณะทำงานงานมอบ
รางวัล “ราชบัณฑิตยสภา
สรรเสริญ” ให้แก่ผู้ใช้

ประมาณ  
๒ เดือน 

ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการ
คัดเลือกผู้ใช้

ภาษาไทยดีเด่น 
 

๑. พระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒. ระเบียบกระทรวง 
การคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๓. กฎกระทรวงและ
เอกสารอ่ืน ๆ  
ทีเ่กี่ยว ข้อง 

 



๓๐ 
 

 

กระบวนงาน ขั้นตอนการดำเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ/
ผู้เกี่ยวข้อง 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง หมายเหตุ 

ภาษาไทยดีเด่น 
๘. ทำหนังสือเชิญคณะกรรม 

การฯ ผู้บริหารสำนักงาน
ราชบัณฑิตยสภาเข้าร่วม
กิจกรรม 

๙. ตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้างที่
ต้องแล้วเสร็จก่อนการแข่งขัน 

๑๐. จัดทำเกียรติบัตรแก่ผู้รับ
รางวัลทั้งหมด พร้อมจัดส่ง
ทางไปรษณีย์ 

๑๑. ประสานงานกับผู้รับรางวัล
ทุกคนเพ่ือยืนยันการเข้าร่วม
กิจกรรม 

๑๒. ขอหนังสือเพ่ือเป็น
อภินันทนาการแก่ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

๑๓. จัดประชุมคณะทำงาน 
๑๔. ขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่าย 
๑๗. คณะทำงานเตรียมการใน

ส่วนที่ตนเองรับผิดชอบ 



๓๑ 
 

 

กระบวนงาน ขั้นตอนการดำเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ/
ผู้เกี่ยวข้อง 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง หมายเหตุ 

๒) การดำเนินงานในวันมอบ
รางวัลฯ 

คณะทำงานดำเนินการในส่วนที่
ตนเองรับผิดชอบ  
 

๑ วัน 
(ประมาณเดือน
กุมภาพันธ์ถึง

มีนาคม) 

คณะทำงานการ
แข่งขนัทักษะการ
ใช้ภาษาไทยของ
เยาวชน 

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ 
ซึ่งระบุหน้าที่ของ
คณะทำงานแต่ละคณะ 

 

๓) การดำเนินงานหลัง 
วันมอบรางวัล 

๑. ตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างที่ต้องแล้วเสร็จหลังการ
แข่งขัน 

๒. ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินการ
ดำเนินกิจกรรม พร้อมจัด
เอกสารเพ่ือคืนเงินทดรองจ่าย 

๓. สรุปการดำเนินกิจกรรม
รายงานคณะกรรมการ
คัดเลือกผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น
และผู้บริหาร 

๑ เดือน ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการ
คัดเลือกผู้ใช้
ภาษาไทยดีเด่น 
 

๑. พระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ. ๒๕๖๐  

๒. ระเบียบกระทรวง 
การคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐  

๓. กฎกระทรวงและ
เอกสารอ่ืน ๆ  
ที่เกีย่วข้อง 

 
 
 
 

 



๓๒ 
 

 

กระบวนงาน ขั้นตอนการดำเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ/
ผู้เกี่ยวข้อง 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง หมายเหตุ 

อาศรมความคิด 
๑. ด้านอาหาร  
๒. ด้านพลังงาน  
๓. ด้านสุขภาพ 
๔. ด้านระบบโลกและ
สิ่งแวดล้อม 

จัดทำรายละเอียดโครงการ 
โดยที่อาศรมแต่ละด้านต้องเป็น
เรื่องท่ีประชาชนให้ความสนใจ 
เรื่องท่ีทันต่อเหตุการณ์ หรือ
เรื่องที่เป็นประโยชนแ์ก่ประชาชน 

๗ วัน ผู้ประสานงานสำนัก - รายละเอียดโครงการ 
- บันทึกขออนุมัติ
โครงการ 

 

ขออนุมัติโครงการ/แต่งตั้ง
คณะทำงาน/ขออนุมัติยืมเงิน 

๗ วัน ผู้ประสานงานสำนัก
และเจ้าหน้าที่ 
ที่เก่ียวข้อง 

โครงการ/คำสั่งแต่งตั้ง
คณะทำงาน/บันทึก 
ขออนุมัติยืมเงิน 

 

จัดเตรียมเอกสารการประชุม 
- หนังสือเชิญวิทยากรและ
ผู้เข้าร่วมประชุม 
- แบบตอบรับการประชุม 
- ใบลงทะเบียน 
- แบบประเมินผลการประชุม 

๑๔ วัน ผู้ประสานงาน
สำนัก 

- หนังสือเชิญวิทยากร
และผู้เข้าร่วมประชุม 
- แบบตอบรับการประชุม 
- ใบลงทะเบียน 
- แบบประเมินผลการ
ประชุม 

- แผนปรับเปลี่ยนตาม
ความเหมาะสม 
- จัดประชุม ๔ ครั้ง 

งานประสานงาน 
- ติดต่อวิทยากร 
- ติดต่อสถานที่จัดประชุม 
- เช่าเหมารถตู้ 
 
 

๑๔ วัน ผู้ประสานงาน
สำนัก 

- ใบเสนอราคาของโรงแรม 
- เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง 

 



๓๓ 
 

 

กระบวนงาน ขั้นตอนการดำเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ/
ผู้เกี่ยวข้อง 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง หมายเหตุ 

 จัดประชุมตามวันและเวลา 
ที่กำหนด 

๑ วัน เจ้าหน้าที่ใน
คณะทำงานที่ได้รับ
มอบหมาย 

- เอกสารประกอบการ
ประชุม 
- ใบลงทะเบียน 
- แบบประเมินผลการ
ประชุม 
- เอกสารสำหรับเบิกเงิน
ค่าวิทยากร 

 

จัดทำรายงานการประชุมและ
สรุปแบบประเมินผลการประชุม 

๗ วัน 
 

 

ผู้ประสานงานสำนัก - สรุปผลการประชุม 
- สรุปแบบประเมินผล
การประชุม 

 

 



๓๔ 
 

 

๓. งานเผยแพร่องค์ความรู้ 

กระบวนงาน ขั้นตอนการดำเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง หมายเหตุ 

งานจัดพิมพ์หนังสืออ้างอิง 
ทางวิชาการ 

๑. กำหนดแผนพิมพ์เพื่อขอ

งบประมาณ 

ล่วงหน้า  

๑-๒ ปี 

นักวรรณศิลป ์   

๒. รวบรวมตน้ฉบบัให้พร้อม 

สำหรับการเสนอขออนุมัติพมิพ ์

๑-๓ เดือน นักวรรณศิลป ์ ต้นฉบับสมบูรณ ์  

๓. กำหนดรายละเอียดหนังสือ เช่น 

กระดาษ ขนาด รูปเลม่ ปก 

๑-๓ วัน นักวรรณศิลป ์   

๔. ขอใบเสนอราคาจากโรงพิมพ์ 

ประมาณ ๓ โรง 

๑ สัปดาห์ นักวรรณศิลป ์  หากมีหนังสืออ่ืนที่มี

รายละเอียดเหมือนกัน 

สามารถเทียบใช้ราคาเดิม

ได้ แต่ต้องไม่เกิน ๒ ป ี

๕. ขออนุมัติจัดพิมพ์ ๑-๓ วัน นักวรรณศิลป ์  พร้อมแนบ 

- ใบเสนอราคา  

- ใบกำหนดราคากลาง 

- เสนอรายชื่อคนตรวจ

รับหนังสือ 

๖. ดำเนินการเร่ืองจัดจ้าง และ
ทำสัญญาจ้างโรงพิมพ์ 

๑ เดือน ฝ่ายคลัง - พระราชบญัญัติการจดัซื้อ
จัดจา้งและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

 



๓๕ 
 

 

กระบวนงาน ขั้นตอนการดำเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง หมายเหตุ 

- ระเบยีบกระทรวงการคลัง
ว่าดว้ยการจดัซื้อจัดจา้ง
และการบริหารพสัดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๗. ส่งไฟล์งานและต้นฉบบัให้ 
โรงพิมพ ์

วันทำสัญญา นักวรรณศิลป ์   

๘. ตรวจพิสูจน์อักษร แล้วเสร็จก่อน
หมดสัญญา

ประมาณ ๔๕ วัน 

นักวรรณศิลป ์   

๙. แจ้งให้โรงพิมพ์ทำหนังสือมา
เพื่อปรับลดหรือเพิ่มหน้ายก
ตามจริง 
 

๑ วัน นักวรรณศิลป ์  หากจำนวนหน้าไม่ตรงกับ
สัญญาจา้ง ต้องแจ้งให้โรง
พิมพ์ทราบและทำหนังสือ
แจ้งปรับลดหรือเพิ่มหน้า
ยกมาที่ลงรับสำนักงาน
เลขานุการกรม 

๑๐.ทำบนัทึกขอเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดการพิมพ์เสนอ
เลขานุการกรม 

๑ วัน กรรมการตรวจรับ  ฝ่ายคลังต้องแก้ไขสัญญา
จา้ง 

๑๑.ขออนุมัติราคาจำหน่าย ๑ วัน นักวรรณศิลป ์ ระเบียบ  
๑๒.สั่งพิมพ ์ ก่อนหมดสัญญา

ประมาณ  
๑ เดือน 

ผู้อำนวยการกอง   



๓๖ 
 

 

กระบวนงาน ขั้นตอนการดำเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง หมายเหตุ 

๑๓.นัดหมายวันส่ง เพื่อแจ้งผู้คุม
โกดังเตรียมพื้นที ่

๑ สัปดาห์ นักวรรณศิลป ์   

๑๔.นำเอกสารนำส่งของจากโรง
พิมพ์ไปลงรับ 

วันที่มาส่ง กรรมการตรวจรับ   

๑๕. ตรวจความถูกต้องสมบูรณ์
ครบถ้วนของหนังสือ  พร้อม
รายงานการตรวจรับตามแบบ 

๓-๕ วันทำการ 
นับจากวันสง่

มอบงาน 

กรรมการตรวจรับ   

งานเผยแพร่ผลงานทางสื่อ
วิทยกุระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์  

๑. พจิารณารายละเอียดการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ทางสื่อวิทยุกระจายเสียงและ
สื่อวิทยุโทรทัศนต์ลอด
ปีงบประมาณ 

๑ เดือน คณะกรรมการ
ดำเนินงานด้านการ
เผยแพร่ผลงานทาง

วิชาการของ
สำนักงาน 

ราชบัณฑิตยสภา 

รายงานการประชุม
คณะกรรมการ
ดำเนินงานด้านการ
เผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการของสำนักงาน 
ราชบัณฑิตยสภา 

 

๒. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เพื่อเสนอดำเนินการประกาศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

๑ เดือน นักวรรณศิลป ์ - พระราชบญัญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

- ระเบยีบกระทรวงการคลัง
ว่าดว้ยการจดัซื้อจัดจา้ง
และการบริหารพสัดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
 

 



๓๗ 
 

 

กระบวนงาน ขั้นตอนการดำเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง หมายเหตุ 

๓. ขออนุมัติโครงการพร้อมจัดทำ
ราคากลาง 

๑ สัปดาห์ นักวรรณศลิป ์ คู่มือแนวทางการประกาศ
รายละเอียดข้อมูลราคา
กลางและการคำนวณ
ราคากลางเก่ียวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงานของรัฐ 

 

๔. จัดทำหนังสือถึงกรม
ประชาสัมพนัธ์เพื่อขอความ
ร่วมมือผลิตและออกอากาศ
รายการวิทยุกระจายเสยีงทาง
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทย 

๑ เดือน นักวรรณศลิป ์  การผลิตรายการวิทยุเพื่อ
เผยแพรท่างสถานี
วิทยุกระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทยดำเนินการโดย
การโอนเงินงบประมาณ
เบิกจ่ายแทนกัน 

๕. ดำเนินกระบวนการจัดจา้ง
สถานีวิทยุกระจายเสียง
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์
เพื่อผลิตและออกอากาศ
รายการวิทย ุ

๑ เดือน นักวรรณศิลป ์ - พระราชบญัญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

- ระเบียบกระทรวงการ 
คลังว่าด้วยการจัดซื้อ 
จัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
 

ดำเนินการจัดจ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง เนื่องจาก
เป็นการจ้างต่อเนื่อง 



๓๘ 
 

 

กระบวนงาน ขั้นตอนการดำเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง หมายเหตุ 

๖. ดำเนินกระบวนการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ การผลิต
รายการโทรทัศน ์

 

๑ เดือน คณะกรรมการ
พิจารณาผลการ
ประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ 

- พระราชบญัญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

- ระเบียบกระทรวงการ 
คลังว่าด้วยการจัดซื้อ 
จัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

๖. ประสานงานกับผู้รบัจ้างผลิต
รายการวิทยุและรายการ
โทรทัศน์เพื่อจัดส่งเนื้อหา
สำหรับผลติรายการและ
เผยแพร่ออกอากาศ 

เดือนละ ๑ 
คร้ัง 

นักวรรณศิลป ์ - พระราชบญัญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

- ระเบยีบกระทรวงการคลัง
ว่าดว้ยการจดัซื้อจัดจา้ง
และการบริหารพสัดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

๗. ดำเนินการตรวจรับ ตามที่กำหนด
ในสัญญาจา้ง 

คณะกรรมการตรวจ
รับพัสด ุ

- พระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

- ระเบียบกระทรวงการ 
คลังว่าด้วยการจัดซื้อ 

 



๓๙ 
 

 

กระบวนงาน ขั้นตอนการดำเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง หมายเหตุ 

จัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

งานเผยแพร่องค์ความรู้ทางสื่อ
ออนไลน์ (facebook)  
 

๑. เลือกผลงานทางวชิาการที่
กองวิชาการคัดเลือกส่งมา
เพ่ือแยกตามความ
เหมาะสมของสื่อ 

๑ เดือน กองวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ  
ฝ่ายแผนและ
ประเมินผล 

คำอธิบายศัพท์ใน
พจนานุกรมเฉพาะ
สาขาวชิา 

 

 ๒. ปรับรูปแบบการนำเสนอให้
เหมาะสมกับสื่อ 

๑ วัน/๑๐ 
เร่ือง 

ผู้รับผิดชอบ 
ฝา่ยแผนและ
ประเมินผล 

คำอธิบายศัพท์ใน
พจนานุกรมเฉพาะ
สาขาวชิา 

 

 ๓. ลงศัพท์เผยเพร่ทางสื่อของ
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา 

๑ วัน/ ๑๐ 
เร่ือง 

ผู้รับผิดชอบ 
ฝ่ายแผนและ
ประเมินผล 

คำอธิบายศัพท์ใน
พจนานุกรมเฉพาะ
สาขาวชิา 

 

งานเผยแพร่องค์ความรู้ทางสื่อ
ออนไลน์ (youtube) 

๑. เผยแพร่วีดิทัศน์องค์ความรู้
ของราชบัณฑิตและภาคี
สมาชิก 

ตามวาระ ผู้รับผิดชอบ 
ฝ่ายแผนและ
ประเมินผล 

  

 

 

 
  
 



๔๐ 
 

 

บทสรุป 
 
 คู่มือการปฏิบัติงานของนักวรรณศิลป์ในกระบวนงานการสร้างองค์ความรู้ในศาสตร์สาขา
ต่าง ๆ และเกณฑ์มาตรฐานทางภาษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่จัดทำข้ึนนี้เป็นสิ่งที่จะช่วยให้
นักวรรณศิลป์เกิดความรู้ความเข้าใจในกระบวนงานการจัดประชุมคณะกรรมการทางวิชาการและการ
ให้บริการทางวิชาการ และสามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบ มีมาตรฐาน และเป็นไป
ในทำนองเดียวกันทั่วทั้งองค์กร 



๔๑ 
 

 

            ภาคผนวก 
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๕๐ 
 

 

 



๕๑ 
 

  



๕๒ 
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๕๔ 
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