
 
 

รายงานผลการด าเนินงานของส านักงานราชบัณฑิตยสภา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบ ๑๒ เดือน  

 
ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 

ส ำนักงำนรำชบัณฑิตยสภำมีผลผลิตและกิจกรรมที่ต้องด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำร ดังนี้ 
ผลผลิตที่ ๑ : กำรสร้ำงองค์ควำมรู้ในศำสตร์สำขำต่ำง ๆ และก ำหนนดมำตราำนกำรใช้ภำาำททย 

ผลผลิตที่ ๑ กิจกรรมที่ ๑ : กำรสร้ำงองค์ควำมรู้และพัฒนำมำตราำนกำรใช้ภำาำททย 
ผลผลิตที่ ๑ กิจกรรมที่ ๒ : ส่งเสริมและเผยแพร่ภำาำททยที่ถูกต้องตำมหนลักภำาำผ่ำนช่องทำง
ต่ำง ๆ 

ผลผลิตที่ ๒ กำรใหน้บริกำรทำงวิชำกำร 
ผลผลิตที่ ๒ กิจกรรมที่ ๑ : ใหน้บริกำรทำงจดหนมำย โทรศัพท์ โทรสำร และอินเทอร์เน็ต 
ผลผลิตที่ ๒ กิจกรรมที่ ๒ : จัดประชุมสัมมนำทำงวิชำกำร 
ผลผลิตที่ ๒ กิจกรรมที่ ๓ : จัดพิมพ์หนนังสือ สิ่งพิมพ์ และสื่อประเภทอ่ืนของทำงรำชกำร 

 
 ซึ่งผลกำรด ำเนินกำรรอบ ๑๒ เดือน ของปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (๑ ตุลำคม ๒๕๖๑-๓๐ กันยำยน 
๒๕๖๒) ของทั้ง ๒ ผลผลิต ๕ กิจกรรม เป็นดังนี้ 
 
 
 
 
 



๒ 
 
ผลผลิตที่ ๑ กิจกรรมที่ ๑ : การสร้างองค์ความรู้และพัฒนามาตรฐานการใช้ภาษาไทย  

ผลกำรด ำเนินกำรสร้ำงองค์ควำมรู้รวมทุกประเภทของส ำนักงำนรำชบัณฑิตยสภำ แสดงในตำรำงที่ ๑ 

ตำรำงที่ ๑ : ผลกำรสร้ำงองค์ควำมรู้รวมทุกประเภทของส ำนักงำนรำชบัณฑิตยสภำ ปีงบประมำณ พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
     (๑ ต.ค. ๖๑-๓๑ ก.ย. ๖๒) 

ประเภท 
จ านวน

คณะกรรมการ 
(คณะ) 

ค่าเป้าหมาย 
(ค า/เรื่อง) 

ผลการ
ด าเนินงาน 
(ค า/เรื่อง) 

ร้อยละ
ความส าเร็จ
เทียบกับค่า
เป้าหมาย 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 

พจนำนุกรม ๕๔ ๓๖,๙๒๓ ๔๖,๔๒๐ ๑๒๕.๗๒ ๒๒,๒๑๙,๖๐๐ 
สำรำนุกรม ๑๕ ๑,๘๙๒ ๑,๓๓๙ ๗๐.๗๗ ๔,๘๙๐,๔๐๐ 
อนุกรมวิธำน ๒ ๒๘๘ ๒๔๗ ๘๕.๗๖ ๖๓๗,๖๐๐ 
อักขรำนุกรม ๑ ๒,๐๒๓ ๒,๓๐๘ ๑๑๔.๐๙ ๕๙๗,๒๐๐ 
หนลักเกณฑ์ทำงภำาำ ๖ ๓,๓๐๐ ๒,๘๘๒ ๘๗.๓๓ ๒,๕๔๗,๖๐๐ 
รวม ๗๘ ๔๔,๔๒๖ ๕๓,๑๙๖ ๑๑๙.๗๔ ๓๐,๘๗๒,๔๐๐ 

 
ผลผลิตที่ ๑ กิจกรรมที่ ๒ : ส่งเสริมและเผยแพร่ภำาำททยที่ถูกต้องตำมหนลักภำาำผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ 

กิจกรรมกำรส่งเสริมและเผยแพร่ภำาำททยที่ถูกต้องตำมหนลักภำาำผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ คือ กำร
เผยแพร่องค์ควำมรู้ของส ำนักงำนรำชบัณฑิตยสภำผ่ำนสื่อวิทยุและโทรทัศน์ โดยในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
มีรำยกำรและจ ำนวนตอนทีอ่อกอำกำศดังแสดงในตำรำงที่ ๒ และตำรำงท่ี ๓ 

ตำรำงที่ ๒ : ผลกำรผลิตรำยกำรส่งเสริมควำมรู้ทำงภำาำททย ประเภทรำยกำรวิทยุ ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
       (๑ ต.ค. ๖๑-๓๐ ก.ย. ๖๒) (หนน่วยนับ : ตอน)                                  

ที ่ ชื่อรายการ ช่องทาง  จ านวน 
๑. “รู้ รัก ภำาำททย” สถำนีวิทยุกระจำยเสียงแหน่งประเทศททย ๓๓๖ 
๒. “เพลินภำาำ ๕ นำที”  สถำนีวิทยุกระจำยเสียงแหน่งประเทศททย ๒๓๘  
๓. “ททยศึกาำ”   สถำนีวิทยุกระจำยเสียงแหน่งประเทศททย ๔๙ 
๔. “เรียนรู้ สื่อสำร เพ่ือนบ้ำนอำเซียน”  สถำนีวิทยุกระจำยเสียงแหน่งประเทศททย ๙๗ 
๕. “คนททย ค ำททย ภำาำททยถิ่น”  สถำนีวิทยุกระจำยเสียงแหน่งมหนำวิทยำลัยเกาตรศำสตร์ ๒๓๙ 
๖. “นิยมททย” สถำนีวิทยุกระจำยเสียงแหน่งมหนำวิทยำลัยเกาตรศำสตร์ ๒๓๙ 
๗. “เล่ำเรื่องอำเซียน”  สถำนีวิทยุกระจำยเสียงแหน่งมหนำวิทยำลัยเกาตรศำสตร์ ๑๐ 
๘. “เจำะลึกภำาำททยถิ่น”  สถำนีวิทยุกระจำยเสียงแหน่งมหนำวิทยำลัยเกาตรศำสตร์ ๙๗ 
๙. “เจำะลึกภำาำททยถิ่น” ภำคเหนนือ สถำนีวิทยุกระจำยเสียงแหน่งมหนำวิทยำลัยเกาตรศำสตร์ ๙๗ 

๑๐. “เจำะลึกภำาำททยถิ่น” ภำคอีสำน  สถำนีวิทยุกระจำยเสียงแหน่งมหนำวิทยำลัยเกาตรศำสตร์ ๙๗ 
๑๑. “เจำะลึกภำาำททยถิ่น” ภำคใต้  สถำนีวิทยุกระจำยเสียงแหน่งมหนำวิทยำลัยเกาตรศำสตร์ ๙๗ 
๑๒. “สำรำนุกรมประวัติศำสตร์สำกล

สมัยใหนม่ เอเชีย อเมริกำ” 
สถำนีวิทยุกระจำยเสียงแหน่งมหนำวิทยำลัยเกาตรศำสตร์ ๘๗ 

 



๓ 
 
ตำรำงที่ ๓ : ผลกำรผลิตรำยกำรส่งเสริมควำมรู้ทำงภำาำททยผ่ำน ประเภทรำยกำรโทรทัศน์                                         
      ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (๑ ต.ค. ๖๑-๓๐ ก.ย. ๖๒) (หนน่วยนับ : ตอน) 

ที ่ ชื่อรายการ ช่องทาง  จ านวน 
๑. “แมวเหนมียวเล่ำเรื่องททย” ชุดที่ ๔  สถำนีโทรทัศน์ททยพีบีเอส ๒๔ 

 
กิจกรรมอ่ืน ๆ ด้านการส่งเสริมภาษาไทยภายใต้โครงการ รู้ รัก ภาษาไทย 
 ๑. จัดกิจกรรมคัดเลือกนักเรียนผู้เข้ำประกวดเล่ำเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่นด้ำนอำหนำร หนัวข้อ 
“ของกินถิ่นบ้ำนฉัน” ในแต่ละภูมิภำค ประกอบด้วย ภำคกลำง ภำคเหนนือ ภำคอีสำน ภำคใต้ ภำคตะวันออก 
และภำคตะวันตก โดยจัดกิจกรรมทั้งหนมด ๖ ครั้ง 
 ๒. จัดกิจกรรมงำนวันภำาำททยแหน่งชำติ ภำยใต้หนัวข้อ “ภำาำททยในกระแส ๔.๐” ในวันที่ ๒๕ 
กรกฎำคม ๒๕๖๒ ณ หน้องแคทลียำ โรงแรมรำมำกำร์เด้นส์  กรุงเทพมหนำนคร  
 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณภายใต้โครงการ รู้ รัก ภาษาไทย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โครงกำร รู้ รัก ภำาำททย ทด้รับจัดสรรงบประมำณเป็นเงิน 
๒๘,๒๐๐,๐๐๐ บำท เบิกจ่ำยทปท้ังสิ้นเป็นเงิน ๒๔,๔๕๕,๑๖๖.๗๐ บำท คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๗๒ 
 
ผลผลิตที่ ๒ กิจกรรมที่ ๑ : ให้บริการทางจดหมาย โทรศัพท์ โทรสาร และอินเทอร์เน็ต  

จ ำนวนกำรใหน้บริกำรตอบค ำถำมทำงจดหนมำย โทรศัพท์ โทรสำร และจดหนมำยอิเล็กทรอนิกส์ 
(อีเมล) ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แสดงในตำรำงที่ ๔ 

ตำรำงที่ ๔ : จ ำนวนกำรใหน้บริกำรตอบค ำถำมทำงจดหนมำย โทรศัพท์ โทรสำร และจดหนมำยอิเล็กทรอนิกส์ 
      (อีเมล) ๑ ต.ค. ๖๑-๓๐ ก.ย. ๖๒ (หนนว่ยนับ : รำย) 

ประเภทการให้บริการ จ านวน 
จดหนมำย ๑๘๕ 
โทรศัพท์ ๑๙ 
โทรสำร ๔๐๖ 
จดหนมำยอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) ๑,๑๓๓ 
รวม ๑,๗๔๓ 
 
ผลผลิตที่ ๒ กิจกรรมที่ ๒ : จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ  

ส ำนักงำนรำชบัณฑิตยสภำทด้จัดกิจกรรมประชุมสัมมนำทำงวิชำกำรเพ่ือใหน้บริกำรแก่ประชำชน
ผู้สนใจในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แสดงในตำรำงที่ ๕  
 
 
 
 
 
 
 



๔ 
 
ตำรำงที่ ๕ : กำรจัดกิจกรรมประชุมสัมมนำทำงวิชำกำรเพ่ือใหน้บริกำรแก่ประชำชนผู้สนใจ ปีงบประมำณ  
      พ.ศ. ๒๕๖๒ (๑ ต.ค. ๖๑-๓๐ ก.ย. ๖๒)  

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
วัน เวลา 
สถานที ่

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 
โครงการส่งเสริมความรู้ในการใช้ภาษาไทยของส านักงานราชบัณฑิตยสภา 
๑. โครงกำรอบรมเสริมควำมรู้ด้ำนภำาำททยแก่ครู

ภำาำททย (ภำคเหนนือ)  
วันที่  ๑๖ -๑๗ มกรำคม 
๒๕๖๒ ณ โรงแรม 
แพร่นครำ จังหนวัดแพร่ 

๒๓๕,๐๗๐.๑๘ 

๒. โครงกำรอบรมเสริมควำมรู้ด้ำนภำาำททยแก่ครู
ภำาำททย (ภำคกลำง) 

วันที่ ๒๗-๒๘ กุมภำพันธ์ 
๒๕๖๒ ณ โรงแรมบำงแสน
เฮอริเทจ จังหนวัดชลบุรี 

๓๒๗,๖๗๙ 

๓. โครงกำรอบรมเสริมควำมรู้ด้ำนภำาำททยแก่ครู
ภำาำททย (ภำคตะวันออกเฉียงเหนนือ) 

วันที่  ๑๒-๑๓ มิถุนำยน 
๒๕๖๒ ณ โรงแรมอวำนี 
ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ 
คอน เวนชั่ น  เซนเตอร์ 
จังหนวัดขอนแก่น 

๓๕๗,๑๑๖ 

๔. โครงกำรอบรมเสริมควำมรู้ด้ำนภำาำททยแก่ครู
ภำาำททย (ภำคใต้) 

วันที่ ๒๑-๒๒ สิงหนำคม 
๒๕๖๒ ณ โรงแรมทด
มอนด์พลำซ่ำ จังหนวัด 
สุรำาฎร์ธำนี 

๒๓๖,๘๕๕ 

โครงการจัดปาฐกถาราชบัณฑิตสัญจร 
๑. โครงกำรประชุมทำงวิชำกำรรำชบัณฑิตสัญจร 

ส ำนักธรรมศำสตร์และกำรเมือง เรื่อง “สังคมใหนม ่
สังคมเสมอภำค” 

วันที่ ๒๓ มกรำคม ๒๕๖๒ 
ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส 
ถนนหนลำนหนลวง
กรุงเทพมหนำนคร 

๑๓๓,๙๔๗.๕๐ 

๒. โครงกำรจัดปำากถำรำชบัณฑิตสัญจร ส ำนัก
ศิลปกรรม เรื่อง วัฒนธรรมทำงภำาำ ภำาำททย
กับวัฒนธรรม 

วันที่ ๑๕ กุมภำพัน์  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงแรม 
เอสดี อเวนิว 
กรุงเทพมหนำนคร 

๗๔,๒๓๒ 

๓. โครงกำรปำากถำรำชบัณฑิตสัญจร ส ำนัก
ศิลปกรรม ครั้งที่ ๒ เรื่อง “ศิลปะกับชีวิต 
ในสังคมททย ๔.๐” 

วันที่ ๔ เมาำยน  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงแรม
บำงแสนเฮอริเทจ จังหนวัด
ชลบุร ี

๑๔๐,๘๒๑ 

๔. โครงกำรประชุมทำงวิชำกำรรำชบัณฑิตสัญจร 
ส ำนักธรรมศำสตร์และกำรเมือง เรื่อง “บทบำท
มหนำวิทยำลัยรำชภัฏกับกำรสร้ำงควำมเสมอภำค
ในสังคม” 

วันที่ ๒๖ เมาำยน ๒๕๖๒ 
ณ มหนำวิทยำลัยรำชภัฏ  
สุรำาฎร์ธำนี อ ำเภอเมืองฯ 
จังหนวัดสุรำาฎร์ธำนี 
 

๑๑๑,๘๒๙ 



๕ 
 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
วัน เวลา 
สถานที ่

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 
๕. โครงกำรปำากถำรำชบัณฑิตสัญจร ส ำนัก

วิทยำศำสตร์ เรื่อง “ประเทศททยกับควำมท้ำทำย
ในกำรเปลี่ยนผ่ำนสู่โลกดิจิทัล” 

วันที่ ๒๘ สิงหนำคม  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงแรม 
เดอะ สุโกศล 
กรุงเทพมหนำนคร 

๒๘๔,๔๐๐ 

๖. โครงกำรประชุมทำงวิชำกำรรำชบัณฑิตสัญจร 
ส ำนักธรรมศำสตร์และกำรเมือง เรื่อง “ท ำทมจึง
ต้องสร้ำงควำมฉลำดรู้ : ศึกาำจำกปรำกฏกำรณ์
และท ำนำยอนำคต” 

วันที่ ๒๙ สิงหนำคม ๒๕๖๒ 
ณ หน้องประชุมคุณดวงเดือน 
พิศำลบุตร คณะครุศำสตร์ 
จุฬำลงกรณ์มหนำวิทยำลัย 
กรุงเทพมหนำนคร 

๒๙,๗๙๓ 

โครงการอาศรมความคิด 
๑. โครงกำรอำศรมควำมคิดด้ำนพลังงำน ส ำนัก

วิทยำศำสตร์ รำชบัณฑิตยสภำ ร่วมกับ โครงกำร
ร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนำ กฟฝผ.-สกว. 

วันที่ ๒๓ พฤาภำคม 
๒๕๖๒ ณ โรงแรม  
เดอะ สุโกศล กรุงเทพมหนำนคร 

๖๐,๐๐๐ 

๒. โครงกำรอำศรมควำมคิดด้ำนอำหนำร ส ำนัก
วิทยำศำสตร์ รำชบัณฑิตยสภำ 

วันที่ ๓๑ พฤาภำคม 
๒๕๖๒ ณ โรงแรม มิรำเคิล 
แกรนด์ คอนเวชั่น 
กรุงเทพมหนำนคร 

๑๔๕,๐๒๐ 

โครงการการแข่งขันและคัดเลือกผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นของส านักงานราชบัณฑิตยสภา 
๑. โครงกำรแข่งขันทักาะกำรใช้ภำาำททยของ

เยำวชน ประจ ำพุทธศักรำช ๒๕๖๑ 
วันที่ ๓ พฤศจิกำยน 
๒๕๖๑ ณ ส ำนักงำน 
รำชบัณฑิตยสภำ 

๑๘๓,๔๔๐.๘๐ 

๒. จัดงำนมอบรำงวัล “รำชบัณฑิตยสภำสรรเสริญ” 
ใหน้แก่ผู้ใช้ภำาำททยดีเด่นประจ ำพุทธศักรำช 
๒๕๖๑ 

วันที่ ๑๓ กุมภำพันธ์ 
๒๕๖๒ ณ หน้องแคทลียำ 
โรงแรมรำมำกำร์เด้นส์ 
กรุงเทพมหนำนคร 

๔๓๐,๕๕๕ 

โครงการเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสภา 
๑. โครงกำรประชุมวิชำกำรวันสหนวิทยำกำร ครั้งที่ ๙ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี ด้วย
แนวทำงสหนวิทยำกำรทปสู่กำรปฏิบัติ 

วันที่ ๓๑ พฤาภำคม 
๒๕๖๒ ณ โรงแรมมิรำเคิล
แกรนด์คอนเวนชั่น  
ถนนวิภำวดีรังสิต 
กรุงเทพมหนำนคร 

๓๑๐,๘๘๘.๖๕ 

๒. โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรติดตำม
ควำมก้ำวหนน้ำในกำรด ำเนินงำนและจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
แบบมีส่วนร่วมของเครือข่ำยสหนวิทยำกำรแหน่ง         
รำชบัณฑิตยสภำ 

วันที่ ๕-๖ กันยำยน  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงแรม
เบย์วินโดว์ แอทซี ชะอ ำ 
จังหนวัดเพชรบุรี 

๑๘๓,๕๗๕.๓ 



๖ 
 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
วัน เวลา 
สถานที ่

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 
โครงการสร้างความรับรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องเหมาะสม 
๑. โครงกำรสร้ำงควำมรับรู้ควำมเข้ำใจเรื่องกำรใช้

ภำาำททยอย่ำงถูกต้องเหนมำะสม จังหนวัดแพร่และ
จังหนวัดพะเยำ 

วันที่ ๒๗-๒๙ ตุลำคม 
๒๕๖๑  

๔๕,๙๗๐ 

๒. โครงกำรสร้ำงควำมรับรู้ควำมเข้ำใจเรื่องกำรใช้
ภำาำททยอย่ำงถูกต้องเหนมำะสมจังหนวัดอุดรธำนี
และจังหนวัดอ ำนำจเจริญ 

วันที่ ๑๐-๑๒ ธันวำคม 
๒๕๖๑ 

๓๙,๒๙๖.๖๐ 

๓. โครงกำรสร้ำงควำมรับรู้ควำมเข้ำใจเรื่องกำรใช้
ภำาำททยอย่ำงถูกต้องเหนมำะสม จังหนวัดเชียงใหนม่
และจังหนวัดล ำพูน 

วันที่ ๑๓-๑๔ มกรำคม 
๒๕๖๒ 

๕๘,๕๖๗ 

กิจกรรมประชุมสัมมนาทางวิชาการอ่ืน ๆ 
๑. โครงกำรสัมมนำทำงวิชำกำร เรื่อง ภำาำททย 

ภำาำถ่ิน : “วันเวลำ ภำาำ จำรึก” 
วันที่ ๑๔ มีนำคม  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงแรม
เอส.ดี. อเวนิว 
กรุงเทพมหนำนคร 

๑๓๑,๒๓๓.๒๐ 

 
ผลผลิตที่ ๒ กิจกรรมที่ ๓ : จัดพิมพ์หนังสือ สิ่งพิมพ์ และสื่อประเภทอ่ืนของทางราชการ  

ส ำนักงำนรำชบัณฑิตยสภำด ำเนินกำรพิมพ์หนนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์ทำงวิชำกำรในปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีผลกำรด ำเนินงำนดังแสดงในตำรำงที่ ๖ 

ตำรำงที่ ๖ : ผลกำรด ำเนินกำรจัดพิมพ์หนนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์ทำงวิชำกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒   
      (๑ ต.ค. ๖๑-๓๐ ก.ย. ๖๒)  

ชื่อหนังสือ 
จ านวน 
(เล่ม) 

ค่าใช้จ่าย 
(บาท) 

อนุกรมวิธำนพืช อัการ ต เล่ม ๑ ฉบับรำชบัณฑิตยสภำ ๑,๐๐๐ ๔๒๓,๗๒๐ 
กำรปฏิรูประบบกำรบริกำรสุขภำพคนททย ๕๐๐  
พจนำนุกรมศัพท์วรรณกรรมท้องถิ่นททย ภำคอีสำน เรื่องท้ำวฮุ่งหนรือท้ำวเจือง 
ฉบับรำชบัณฑิตยสภำ เล่ม ๔ 

๑,๐๐๐ ๑๗๙,๙๕๐ 

ประมวลศัพท์ต่ำงประเทศท่ีใช้ค ำททยแทนทด้ ฉบับรำชบัณฑิตยสภำ เล่ม ๓ ๑,๐๐๐ ๙๕,๐๐๐ 
สำรำนุกรมวรรณคดีททย เรื่องรำมเกียรติ์ ฉบับรำชบัณฑิตยสภำ เล่ม ๑  
โครงเรื่องรำมเกียรติ์บรรยำยภำพจิตรกรรมฝำผนังวัดพระศรีรัตนศำสดำรำม 

๑,๐๐๐ ๔๔๙,๕๐๐ 

ถ้อยค ำส ำนวน : ควำมหนมำยและกำรใช้ ฉบับรำชบัณฑิตยสภำ เล่ม ๑ ๑,๐๐๐ ๗๙,๕๐๐ 
สำรำนุกรมศัพท์สถำปัตยกรรมและกำรก่อสร้ำง (หนมวดองค์ประกอบ
สถำปัตยกรรม) ฉบับรำชบัณฑิตยสภำ 

๑,๐๐๐ ๑๓๑,๐๐๐ 

หนลักเกณฑ์กำรทับศัพท์ภำาำสเปน ฉบับรำชบัณฑิตยสภำ ๑,๐๐๐ ๓๔,๕๐๐ 
หนลักเกณฑ์กำรทับศัพท์ภำาำญี่ปุ่น ฉบับรำชบัณฑิตยสภำ ๑,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ 



๗ 
 

ชื่อหนังสือ 
จ านวน 
(เล่ม) 

ค่าใช้จ่าย 
(บาท) 

อักขรำนุกรมภูมิศำสตร์ททย เล่ม ๔ อัการ ย-ฮ ฉบับรำชบัณฑิตยสภำ ๑,๐๐๐ ๒๗๕,๐๐๐ 
สำรำนุกรมประวัติศำสตร์สงครำมโลกครั้งที่ ๒ ฉบับรำชบัณฑิตยสภำ  
พิมพ์ครั้งที่ ๒ 

๑,๐๐๐ ๓๕๑,๕๒๕ 

บ่อเกิดลัทธิประเพณีจีน พิมพ์ครั้งที่ ๓ ภำค ๔-๕ ๑,๐๐๐ ๑๖๙,๐๐๐ 
พจนำนุกรมศัพท์พระทตรปิฎก เล่ม ๖ อัการ อ ๑,๐๐๐ ๑๐๓,๔๐๐ 
สังคมใหนม่ ศึกาำศำสตร์ใหนม่ กำรบริหนำรกำรศึกาำใหนม่ ๑,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ 
พจนำนุกรมศัพท์ศึกาำศำสตร์ร่วมสมัย ชุดกำรวิจัย กำรประเมิน และกำร
ประกันคุณภำพ 

๒,๐๐๐ ๑๒๙,๕๗๕ 

วำรสำรรำชบัณฑิตยสภำ ปีที่ ๔๑ ฉบับที่ ๑ ๓๐๐ ๑๔๖,๒๕๐ 
วำรสำรรำชบัณฑิตยสภำ ปีที่ ๔๑ ฉบับที่ ๔ ๓๐๐ ๑๔๙,๘๕๐ 
 
ผลการด าเนินงานอ่ืน 
 
โครงการจัดท าฐานข้อมูลงานวิชาการของส านักงานราชบัณฑิตยสภา 
 - ด ำเนินกำรจ้ำงวิจัยและพัฒนำระบบาำนข้อมูล (database) ค ำในสำรำนุกรมและอนุกรมวิธำน 
ฉบับรำชบัณฑิตยสภำ และระบบสืบค้นข้อมูลในหนน่วยเก็บถำวร (digital archive) งบประมำณที่ใช้ในกำร
ด ำเนินงำน ๔,๕๗๔,๗๘๕ บำท (ครบก ำหนนดส่งมอบงำน ๒๖ พฤาภำคม พ.ศ. ๒๕๖๓) 
  
โครงการจัดท าพจนานุกรมภาษาไทยถิ่น ๓ ภาค 
 - จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือเก็บข้อมูลภำาำททยถิ่น จ ำนวน ๒ ครั้ง คือ ภำคเหนนือ ในวันที่ ๗-๙ 
มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ หน้องโรงแรมเฮือนนำนำ จังหนวัดแพร่ และภำคอีสำน ในวันที่ ๒๔-๒๖ พฤาภำคม 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงแรมตักสิลำ จังหนวัดมหนำสำรคำม ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนรวมทั้งสิ้น ๓๘๔,๗๙๑ บำท 
 - ด ำเนินกำรจ้ำงท ำาำนข้อมูลค ำในพจนำนุกรมภำาำถิ่น ๓ ภำค ระยะที่ ๒ งบประมำณที่ใช้ในกำร
ด ำเนินงำน ๑,๔๕๕,๒๐๐ บำท (ครบก ำหนนดส่งมอบงำน ๒๕ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๓) 
 
โครงการเกณฑ์มาตรฐานภาษาไทย 
 - ด ำเนินกำรจ้ำงวิจัยและออกแบบระบบทดสอบควำมรู้ด้ำนภำาำททยส ำหนรับประชำชนทั่วทปใน
ระบบออนทลน์ งบประมำณที่ใช้ในกำรด ำเนินงำน ๒,๙๒๖,๗๑๒.๘๐ บำท เบิกจ่ำยในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
แล้วทั้งสิ้น  ๒,๑๙๕,๐๓๔.๖๐ บำท (ครบก ำหนนดส่งมอบงำน ๒๒ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๒) 
    
โครงการแลกเปลี่ยนความรู้และประสานงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปวัฒนธรรมกับ
องค์การปราชญ์ต่างประเทศ 
 - นำยกรำชบัณฑิตยสภำ ผู้บริหนำรรำชบัณฑิตยสภำ รำชบัณฑิต ภำคีสมำชิก และเจ้ำหนน้ำที่
ส ำนักงำนรำชบัณฑิตยสภำ รวม ๑๗ คน เดินทำงทปโครงกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้และประสำนงำนด้ำน
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และศิลปวัฒนธรรม กับองค์กำรปรำชญ์ต่ำงประเทศ ณ สำธำรณรัาประชำชนจีน 
ระหนว่ำงวันที่ ๒๘ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๑-วันที่ ๒ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๑ ค่ำใช้จ่ำยในด ำเนินงำน 
๑,๑๗๕,๓๑๖ บำท 



๘ 
 
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

 ปัญหนำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนรำชบัณฑิตยสภำในปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังแสดงในตำรำงที่ ๗ 

ตำรำงที่ ๗ : ปัญหนำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนรำชบัณฑิตยสภำ  
      ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
บุคลำกรทม่เพียงพอต่อกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจ
ของหนน่วยงำน 

- เพ่ิมกำรจ้ำงพนักงำนจ้ำงเหนมำบริกำรเข้ำมำช่วย
ด ำเนินงำนในภำรกิจต่ำง ๆ 
- เสนอขอปรับโครงสร้ำงและอัตรำก ำลังข้ำรำชกำร
และพนักงำนรำชกำร 

กำรด ำเนินงำนสร้ำงองค์ควำมรู้ของคณะกรรมกำร
วิชำกำรบำงคณะใช้เวลำในกำรพิจำรณำเนื้อหนำที่
นำนเกินทป ท ำใหน้ผลกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ในบำง
ประเภทต่ ำกว่ำค่ำเป้ำหนมำย  

- ใหน้ฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรจัดส่งเนื้อหนำของ
กำรประชุมใหน้กรรมกำรทด้พิจำรณำเบื้องต้นก่อนเข้ำ
ร่วมประชุม เพ่ือลดเวลำในกำรพิจำรณำเนื้อหนำ 
องค์ควำมรู้ขณะด ำเนินกำรประชุม 

  
   
 




