
 
 
 

รายงานผลการด าเนินงานของส านักงานราชบัณฑิตยสภา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๖ 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 ๖ เดือน ของปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ ตุลำคม ๒๕๖๒-๓๑ มีนำคม 
๒๕๖๓) ของทั้ง ๒ ผลผลิต ๕ กิจกรรม เป็นดังนี้ 
 
 
 



๒ 
 
ผลผลิตที่ ๑ กิจกรรมที่ ๑ : การสร้างองค์ความรู้และพัฒนามาตรฐานการใช้ภาษาไทย  

ผลกำรด ำเนินกำรสร้ำงองค์ควำมรู้รวมทุกประเภทของส ำนักงำนรำชบัณฑิตยสภำ แสดงในตำรำงที่ ๑ 
และตำรำงที่ ๒ 

ตำรำงที่ ๑ : ผลกำรสร้ำงองค์ควำมรู้รวมทุกประเภทของส ำนักงำนรำชบัณฑิตยสภำ 
                ๑ ต.ค. ๖๒-๓๑ มี.ค. ๖๓  

ประเภท 
จ านวน

คณะกรรมการ 
(คณะ) 

ค่าเป้าหมาย 
(ปรับ ณ เม.ย. ๖๓) 

(ค า/เรื่อง) 

ผลการ
ด าเนินงาน 
(ค า/เรื่อง) 

ร้อยละเทียบ
กับค่าเป้าหมาย 

การใช้จ่าย
งบประมาณ  

(บาท) 
พจนำนุกรม ๕๕ ๒๕,๖๔๑ ๑๖,๗๖๗ ๖๕.๔๐ ๑๐,๑๙๘,๔๐๐ 
สำรำนุกรม ๑๕ ๑,๕๑๓ ๖๒๓ ๔๑.๑๘ ๒,๔๑๑,๒๐๐ 
อนุกรมวิธำน ๒ ๒๓๐ ๖๑ ๒๖.๕๒ ๔๓๑,๒๐๐ 
อักขรำนุกรม ๑ ๑,๖๑๘ ๑,๓๕๔ ๘๓.๖๘ ๓๕๒,๔๐๐ 
หนลักเกณฑ์ทำงภำาำ ๖ ๒,๖๔๐ ๑,๒๒๖ ๔๖.๔๔ ๑,๑๙๙,๖๐๐ 
รวม ๗๙ ๓๑,๖๔๒ ๒๐,๐๓๑ ๖๓.๓๑ ๑๔,๕๙๒,๘๐๐ 

 
ตำรำงที่ ๒ : ผลกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ของกองวิชำกำร ส ำนักงำนรำชบัณฑิตยสภำ 
               ๑ ต.ค. ๖๒-๓๑ มี.ค. ๖๓  

กอง/ประเภท 

จ านวน
คณะกรรม

การ 
(คณะ) 

ค่าเป้าหมาย 
(ปรับ ณ เม.ย. ๖๓) 
(ค า/เรื่อง) 

ผลการ
ด าเนินงาน 
(ค า/เรื่อง) 

ร้อยละเทียบ
กับค่า

เป้าหมาย 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 

กองธรรมศาสตร์และ
การเมอืง 

๒๗ คณะ ๘,๔๙๔ ๗,๕๑๖ ๘๘.๔๙ ๕,๐๗๖,๐๐๐ 

- พจนำนุกรม ๑๖ คณะ ๖,๑๕๖ ๖,๐๑๙ ๙๗.๗๗ ๓,๒๙๔,๐๐๐ 
- สำรำนุกรม ๑๐ คณะ ๗๒๐ ๑๔๓ ๑๙.๘๖ ๑,๔๒๙,๖๐๐ 
- อักขรำนุกรม ๑ คณะ ๑,๖๑๘ ๑,๓๕๔ ๘๓.๖๘ ๓๕๒,๔๐๐ 
กองวิทยาศาสตร์ ๒๕ คณะ ๘,๔๐๒ ๔,๐๑๗ ๔๗.๘๑ ๓,๗๐๔,๔๐๐ 
- พจนำนุกรม ๒๓ คณะ ๘,๑๗๒ ๓,๙๕๖ ๔๘.๔๑ ๓,๒๗๓,๒๐๐ 
- อนุกรมวิธำน ๒ คณะ ๒๓๐ ๖๑ ๒๖.๕๒ ๔๓๑,๒๐๐ 
กองศิลปกรรม ๒๗ คณะ ๑๔,๗๔๖  ๘,๔๙๘ ๕๗.๖๓ ๕,๘๑๒,๔๐๐ 
- พจนำนุกรม ๑๖ คณะ ๑๑,๓๑๓ ๖,๗๙๒ ๖๐.๐๔ ๓,๖๓๑,๒๐๐ 
- สำรำนุกรม ๕ คณะ ๗๙๓ ๔๘๐ ๖๐.๕๓ ๙๘๑,๖๐๐ 
- หนลักเกณฑ์ทำงภำาำ ๖ คณะ ๒,๖๔๐ ๑,๒๒๖ ๔๖.๔๔ ๑,๑๙๙,๖๐๐ 
รวม ๗๙ คณะ ๓๑,๖๔๒ ๒๐,๐๓๑ ๖๓.๓๑ ๑๔,๕๙๒,๘๐๐ 
 
 
 
 



๓ 
 
ผลผลิตที่ ๑ กิจกรรมที่ ๒ : ส่งเสริมและเผยแพร่ภำาำททยที่ถูกต้องตำมหนลักภำาำผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ 

กิจกรรมกำรส่งเสริมและเผยแพร่ภำาำททยที่ถูกต้องตำมหนลักภำาำผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ คือ กำร
เผยแพร่องค์ควำมรู้ของส ำนักงำนรำชบัณฑิตยสภำผ่ำนสื่อวิทยุและโทรทัศน์ โดยในช่วง ๖ เดือนแรกของ
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีรำยกำรและจ ำนวนตอนที่ออกอำกำศดังตำรำงที่ ๓ 

ตำรำงที่ ๓ : ผลกำรผลิตรำยกำรส่งเสริมควำมรู้ทำงภำาำททย ๑ ต.ค. ๖๒-๓๑ มี.ค. ๖๓ (หนน่วยนับ : ตอน) 

ที ่ ชื่อรายการ ช่องทาง  จ านวน 
๑. “รู้ รัก ภำาำททย” สถำนีวิทยุกระจำยเสียงแหน่งประเทศททย ๑๘๓ 
๒. “เพลินภำาำ ๕ นำที”  สถำนีวิทยุกระจำยเสียงแหน่งประเทศททย ๑๓๑ 
๓. “อำเซียนศึกาำ”   สถำนีวิทยุกระจำยเสียงแหน่งประเทศททย ๒๖ 
๔. “เรียนรู้ สื่อสำร เพ่ือนบ้ำนอำเซียน”  สถำนีวิทยุกระจำยเสียงแหน่งประเทศททย ๕๒ 
๕. “คนททย ค ำททย ภำาำททยถิ่น”  สถำนีวิทยุกระจำยเสียงแหน่งมหนำวิทยำลัยเกาตรศำสตร์ ๑๓๑  
๖. “นิยมททย” สถำนีวิทยุกระจำยเสียงแหน่งมหนำวิทยำลัยเกาตรศำสตร์ ๑๓๑  
๗. “สำรำนุกรมพำเพลิน”  สถำนีวิทยุกระจำยเสียงแหน่งมหนำวิทยำลัยเกาตรศำสตร์ ๕๒  
๘. “เจำะลึกภำาำททยถิ่น”  สถำนีวิทยุกระจำยเสียงแหน่งมหนำวิทยำลัยเกาตรศำสตร์ ๕๒ 
๙. “เจำะลึกภำาำททยถิ่น” ภำคเหนนือ สถำนีวิทยุกระจำยเสียงแหน่งมหนำวิทยำลัยเกาตรศำสตร์ ๕๒ 

๑๐. “เจำะลึกภำาำททยถิ่น” ภำคอีสำน  สถำนีวิทยุกระจำยเสียงแหน่งมหนำวิทยำลัยเกาตรศำสตร์ ๕๒ 
๑๑. “เจำะลึกภำาำททยถิ่น” ภำคใต้  สถำนีวิทยุกระจำยเสียงแหน่งมหนำวิทยำลัยเกาตรศำสตร์ ๕๒ 
 
ผลผลิตที่ ๒ กิจกรรมที่ ๑ : ให้บริการทางจดหมาย โทรศัพท์ โทรสาร และอินเทอร์เน็ต  

จ ำนวนกำรใหน้บริกำรตอบค ำถำมทำงจดหนมำย โทรศัพท์ โทรสำร และจดหนมำยอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) 
ในช่วง ๖ เดือนแรกของปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แสดงในตำรำงที่ ๔ 

ตำรำงที่ ๔ : จ ำนวนกำรใหน้บริกำรตอบค ำถำมทำงจดหนมำย โทรศัพท์ โทรสำร และจดหนมำยอิเล็กทรอนิกส์ 
      (อีเมล) ๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๑ มี.ค. ๖๓ (หนน่วยนับ : รำย) 

ประเภทการให้บริการ จ านวน 
จดหนมำย ๑๑๙  
โทรศัพท์ ๙ 
โทรสำร ๒๓๙ 
จดหนมำยอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) ๕๒๐ 
รวม ๘๘๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 
 
ผลผลิตที่ ๒ กิจกรรมที่ ๒ : จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ  

ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ส ำนักงำนรำชบัณฑิตยสภำมีแผนจัดกิจกรรมประชุมสัมมนำทำงวิชำกำร
เพ่ือใหน้บริกำรแก่ประชำชนผู้สนใจซึ่งมีรำยละเอียดและผลกำรด ำเนินงำน ในช่วง ๖ เดือนแรก ดังแสดง 
ในตำรำงที่ ๕  

ตำรำงที ่๕ : ผลกำรด ำเนินงำนจัดกิจกรรมประชุมสัมมนำทำงวิชำกำรเพ่ือใหน้บริกำรแก่ประชำชนผู้สนใจ           
      ๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๑ มี.ค. ๖๓  

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
การใช้จ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 
โครงการส่งเสริมความรู้ในการใช้ภาษาไทยของส านักงานราชบัณฑิตยสภา 
๑. โครงกำรอบรมเสริมควำมรู้ด้ำนภำาำททยแก่ครู

ภำาำททย (ภำคเหนนือ)  
อยู่ระหนว่ำงกำรปรับ
แผนกำรด ำเนนิงำน
เนื่องจำกทด้รับผลกระทบ
จำก (ร่ำง) พ.ร.บ. โอน
งบประมำณรำยจำ่ย  
พ.ศ. .... เพื่อรองรับ
ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์
กำรระบำดของโรคติดเชื้อ
ทวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ 

- 

๒. โครงกำรอบรมเสริมควำมรู้ด้ำนภำาำททยแก่ครู
ภำาำททย (ภำคกลำง) 

๓. โครงกำรอบรมเสริมควำมรู้ด้ำนภำาำททยแก่ครู
ภำาำททย (ภำคตะวันออกเฉียงเหนนือ) 

๔. โครงกำรอบรมเสริมควำมรู้ด้ำนภำาำททยแก่ครู
ภำาำททย (ภำคใต้) 

โครงการจัดปาฐกถาราชบัณฑิตสัญจร 
๑. โครงกำรประชุมวิชำกำรรำชบัณฑิตสัญจร ส ำนัก

ธรรมศำสตร์และกำรเมือง  
อยู่ระหนว่ำงกำรปรับ
แผนกำรด ำเนนิงำน
เนื่องจำกทด้รับผลกระทบ
จำก (ร่ำง) พ.ร.บ. โอน
งบประมำณรำยจำ่ย  
พ.ศ. .... เพื่อรองรับ
ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์
กำรระบำดของโรคติดเชื้อ
ทวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ 

- 

๒. โครงกำรประชุมวิชำกำรรำชบัณฑิตสัญจร ส ำนัก
ธรรมศำสตร์และกำรเมือง ครั้งที่ ๒ 

๓. โครงกำรประชุมวิชำกำรรำชบัณฑิตสัญจร ส ำนัก
ศิลปกรรม ครั้งที่ ๑ 

๔. โครงกำรประชุมวิชำกำรรำชบัณฑิตสัญจร ส ำนัก
ศิลปกรรม ครั้งที่ ๒ 

๕. โครงกำรประชุมวิชำกำรรำชบัณฑิตสัญจร ส ำนัก
วิทยำศำสตร์ 

โครงการอาศรมความคิด 
๑. กำรเสวนำ เร่ือง “กูว้ิกฤตกำรณ์ PM 2.5 ด้วย

งำนวิจยัและนวัตกรรม” 
วันศุกร์ที่ ๑๔ กุมภำพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ หน้องประชุม 
๘๐๑ อำคำรจำมจุรี ๑๐
จุฬำลงกรณ์มหนำวทิยำลัย 

๕๙,๒๕๐ 

๒. กำรเสวนำ เรื่อง “กู้วิกฤตภัยแล้งและระบบประปำเค็ม 
ปี ๒๕๖๓”  
 

วันอังคำรที่ ๓ มีนำคม  
พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ หน้องประชุม 
๔๐๑-๔๐๓ ชั้น ๔ 
ส ำนักงำนรำชบัณฑิตยสภำ 

- 



๕ 
 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
การใช้จ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 
โครงการการแข่งขันและคัดเลือกผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นของส านักงานราชบัณฑิตยสภา 
๑. โครงกำรแข่งขันทักาะกำรใช้ภำาำททยของ

เยำวชน ประจ ำพุทธศักรำช ๒๕๖๒ 
วันเสำร์ที่ ๒ พฤศจิกำยน 
๒๕๖๒ ณ ส ำนักงำน 
รำชบัณฑิตยสภำ 

๑๙๔,๖๓๐.๘๐ 

๒. งำนมอบรำงวัล “รำชบัณฑิตยสภำสรรเสริญ” 
ใหน้แก่ผู้ใช้ภำาำททยดีเด่นประจ ำพุทธศักรำช 
๒๕๖๒ 

เลื่อนกำรจัดงำนเนื่องจำก
กำรระบำดของโรคติดเชื้อ
ทวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ 

- 

โครงการเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสภา 
๑. โครงกำรจัดประชุมวิชำกำรของเครือข่ำย       

สหนวิทยำกำรแหน่งรำชบัณฑิตยสภำ ภำคเหนนือ
ตอนบน 

โอนงบประมำณเบิกจ่ำย
แทนกันใหน้
มหนำวิทยำลัยเชียงใหนม่
ด ำเนินกำร (ยังทม่ทด้
ด ำเนินกำรเนื่องจำก
สถำนกำรณ์กำรระบำด
ของโรคติดเชื้อทวรัส 
โคโรนำ ๒๐๑๙) 

๑๐๐,๐๐๐ 

๒. โครงกำรจัดประชุมวิชำกำรของเครือข่ำย       
สหนวิทยำกำรแหน่งรำชบัณฑิตยสภำ ภำคเหนนือ
ตอนล่ำง 

โอนงบประมำณเบิกจ่ำย
แทนกันใหน้มหนำวิทยำลัย
นเรศวรด ำเนินกำร  
(ยังทม่ทด้ด ำเนินกำร
เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำร
ระบำดของโรคติดเชื้อ
ทวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙) 

๑๐๐,๐๐๐ 

๓. โครงกำรจัดประชุมวิชำกำรของเครือข่ำย       
สหนวิทยำกำรแหน่งรำชบัณฑิตยสภำ ภำคใต้ 

อยู่ระหนว่ำงกำรพิจำรณำ
โครงกำร 

- 

๔. โครงกำรประชุมวิชำกำรเนื่องในวันสหนวิทยำกำร 
ครั้งที่ ๑๐ 

อยู่ระหนว่ำงเตรียมกำร 
(มีแผนกำรด ำเนินงำน 
ในเดือน สิงหนำคม ๒๕๖๓) 

- 

๕. โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรติดตำม
ควำมก้ำวหนน้ำกำรด ำเนินงำนของเครือข่ำย     
สหนวิทยำกำรและจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร 
ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๔ 

อยู่ระหนว่ำงเตรียมกำร - 

                                                              
 
 
 



๖ 
 
ผลผลิตที่ ๒ กิจกรรมที่ ๓ : จัดพิมพ์หนังสือ สิ่งพิมพ์ และสื่อประเภทอ่ืนของทางราชการ  

ส ำนักงำนรำชบัณฑิตยสภำมีแผนในกำรพิมพ์หนนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์ทำงวิชำกำรในปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ จ ำนวน ๒๓ ฉบับ ซึ่งในช่วง ๖ เดือนแรกมีผลกำรด ำเนินงำนดังแสดงในตำรำงที่ ๖ 

ตำรำงที่ ๖ : ผลกำรด ำเนินกำรจัดพิมพ์หนนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์ทำงวิชำกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
      วันที่ ๑ ต.ค. ๖๒-๓๑ มี.ค. ๖๓ (หนน่วยนับ : เล่ม) 

ชื่อหนังสือ 
จ านวน 
(เล่ม) 

ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ/

ค่าใช้จ่าย 
พจนำนุกรมศัพท์ภูมิศำสตร์ ฉบับรำชบัณฑิตยสภำ 
(แก้ทขเพ่ิมเติม) 

๕๐๐ โรงพิมพ์รับต้นฉบับ 
ทปจัดหนนำ้ ปรู๊ฟที่ ๑ 

๒๔๖,๒๕๐ 

ประกำศส ำนักนำยกรัามนตรี และประกำศ 
รำชบัณฑิตยสภำ เรื่องก ำหนนดชื่อประเทศ ดินแดน 
เขตกำรปกครอง และเมืองหนลวง 

๑,๐๐๐ รอมติคณะกรรมกำร
จัดท ำค ำวสิำมำนยนำม
ททย-จีน และขอควำม

อนุเครำะหน์กระทรวงกำร
ต่ำงประเทศตรวจสอบ

กำรเขียนตัวสะกดชื่อเขต
กำรปกครองของประเทศ

รัสเซีย 

๒๐๐,๐๐๐ 

พจนำนุกรมศัพท์นิเทศศำสตร์ ฉบับรำชบัณฑิตยสภำ 
 

๑,๐๐๐ จัดพิมพ์เสร็จเรียบร้อย ๗๗,๒๕๐ 

พจนำนุกรมศัพท์พระทตรปิฎก บำลี-โรมัน-ททย 
อัการ อ เล่ม ๓ ฉบับรำชบัณฑิตยสภำ พิมพ์ครั้งที่ ๒ 

๕๐๐ จัดพิมพ์เสร็จเรียบร้อย ๖๗,๕๐๐ 

พจนำนุกรมศัพท์พระทตรปิฎก บำลี-โรมัน-ททย 
อัการ ก-จ เล่ม ๗ ฉบับรำชบัณฑิตยสภำ 

๕๐๐ ส่งต้นฉบับใหน้โรงพมิพ์
จัดปรู๊ฟที่ ๑ 

๗๔,๙๐๐ 

สำรำนุกรมประวัติศำสตร์สำกลสมัยใหนม่ : ยุโรป 
เล่ม ๗ อัการ T-Z ฉบับรำชบัณฑิตยสภำ 

๕๐๐ ส่งต้นฉบับใหน้โรงพิมพ์
จัดปรู๊ฟที่ ๑ 

๒๑๕,๐๐๐ 

กฎหนมำยตรำสำมดวง : ลักาณรับฟ้อง  
ลักาณภญำณ และลักาณพีสูทด ำน้ ำ ลุยเพลิง 
ฉบับรำชบัณฑิตยสภำ 

๕๐๐ ขออนุมัติจัดพิมพ์ ๒๐๐,๐๐๐ 

พจนำนุกรมศัพท์รัาศำสตร์ ฉบับรำชบัณฑิตยสภำ 
พิมพ์ครั้งที่ ๓ 

๕๐๐ จัดพิมพ์เสร็จเรียบร้อย ๖๓,๑๐๐ 

ท ำทมจึงต้องสร้ำงควำมฉลำดรู้ : ศึกาำจำก
ปรำกฏกำรณ์และท ำนำยอนำคต 

๕๐๐ จัดพิมพ์เสร็จเรียบร้อย ๗๔,๙๐๐ 

พจนำนุกรมศัพท์วิศวกรรมทฟฟ้ำ (อิเล็กทรอนิกส์) 
ฉบับรำชบัณฑิตยสภำ 

๕๐๐ ขออนุมัติจัดพิมพ์ ๒๗๐,๐๐๐ 

พจนำนุกรมศัพท์เยื่อ ฉบับรำชบัณฑิตยสภำ  ๕๐๐ เตรียมต้นฉบับ ๔๕๐,๐๐๐ 
พจนำนุกรมศัพท์คณิตศำสตร์ ฉบับรำชบัณฑิตยสภำ ๕๐๐ เตรียมต้นฉบับ ๓๐๐,๐๐๐ 
พจนำนุกรมศัพท์ธรณีสิ่งแวดล้อม ๕๐๐ ท ำสัญญำจ้ำงแล้ว ๒๔๖,๕๐๐ 
พจนำนุกรมศัพท์วิทยำศำสตร์ประสำทสัมผัส  
ฉบับรำชบัณฑิตยสภำ  

๕๐๐ อยู่ระหนว่ำงท ำสัญญำจำ้ง ๑๕๐,๐๐๐ 



๗ 
 

ชื่อหนังสือ 
จ านวน 
(เล่ม) 

ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ/

ค่าใช้จ่าย 
คู่มือระบบเขียนภำาำบีซู อัการททย ๕๐๐ ขออนุมัติจัดพิมพ์ ๔๕,๐๐๐ 
พจนำนุกรมศัพท์วรรณคดีททยสมัยอยุธยำ รำชำ
พิลำปค ำฉันท์ ฉบับรำชบัณฑิตยสภำ 

๕๐๐ ขออนุมัติจัดพิมพ์ ๑๖๐,๐๐๐ 

พจนำนุกรมศัพท์ปัจจุบัน ภำาำททย-ภำาำจีน  ๕๐๐ ขออนุมัติจัดพิมพ์ ๓๕๐,๐๐๐ 
วรรณกรรมททยสมัยใหนม่ : พระรำชนิพนธ์
พระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หนัว  

๕๐๐ อยู่ระหนว่ำงกำรจัดหนน้ำ
ของโรงพิมพ์ ๑๓๐,๐๐๐ 

หนลักเกณฑ์กำรทับศัพท์ภำาำมลำยู  ๕๐๐ ขออนุมัติจัดพิมพ์ ๔๐,๐๐๐ 
หนลักเกณฑ์กำรทับศัพท์ภำาำอินโดนีเซีย ๕๐๐ ขออนุมัติจัดพิมพ์ ๓๐,๐๐๐ 
สำรำนุกรมศัพท์นำฏศิลป์ททย ภำคนำฏยศัพท์ ๘๐๐ ขออนุมัติจัดพิมพ์ ๓๓๐,๐๐๐ 
พจนำนุกรมศัพท์พื้นาำนวัฒนธรรมททย หนมวด
อำหนำร ฉบับรำชบัณฑิตยสภำ เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำถ เนื่องใน
โอกำสมหนำมงคลเฉลิมพระชนมพรราำ ๗ รอบ  

๕๐๐ ขออนุมัติจัดพิมพ์ ๗๐,๐๐๐ 

วำรสำรรำชบัณฑิตยสภำ (ฉบับภำาำอังกฤา)  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ฉบับที่ ๙ 

๕๐๐ เตรียมต้นฉบับ ๑๕๐,๐๐๐ 

 
ผลการด าเนินงานอ่ืน 
 
โครงการจัดท าฐานข้อมูลงานวิชาการของส านักงานราชบัณฑิตยสภา 

 - อยู่ระหนว่ำงกำรด ำเนินกำรจ้ำงวิจัยและพัฒนำระบบาำนข้อมูล (database) ค ำในอักขรำนุกรม 
ฉบับรำชบัณฑิตยสภำ งบประมำณที่ใช้ในกำรด ำเนินงำน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บำท  

  
โครงการจัดท าพจนานุกรมภาษาไทยถิ่น ๓ ภาค 

 ผลกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรจัดท ำพจนำนุกรมภำาำททยถิ่น ๓ ภำค ในช่วง ๖ เดือนแรก
ของปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังแสดงในตำรำงที่ ๗ 

ตำรำงที่ ๗ : ผลกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรจัดท ำพจนำนุกรมภำาำททยถิ่น ๓ ภำค        
      วันที่ ๑ ต.ค. ๖๒-๓๑ มี.ค. ๖๓  

ที ่ ชื่อ 
ผลการด าเนินงาน 

(ค า) 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 
๑. คณะกรรมกำรจัดท ำพจนำนุกรมภำาำททยถิ่น 

ภำคเหนนือ 
๓๔๒ ๓๓๐,๔๐๐ 

๒. คณะกรรมกำรจัดท ำพจนำนุกรมภำาำททยถิ่น  
ภำคอีสำน 

๔๐๐ ๔๒๑,๒๐๐ 

๓. คณะกรรมกำรจัดท ำพจนำนุกรมภำาำททยถิ่น ภำคใต ้ ๕๗๙ ๔๑๗,๒๐๐ 
 



๘ 
 
โครงการเกณฑ์มาตรฐานภาษาไทย 
 - ยกเลิกกำรด ำเนินงำนเนื่องจำกผลกระทบจำก ร่ำงพระรำชบัญญัติโอนงบประมำณรำยจ่ำย  
พ.ศ. .... เพื่อบรรเทำผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชื้อทวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ 
    
โครงการแลกเปลี่ยนความรู้และประสานงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปวัฒนธรรมกับ
องค์การปราชญ์ต่างประเทศ 
 - ยกเลิกกำรด ำเนินงำนเนื่องจำกผลกระทบจำก ร่ำงพระรำชบัญญัติโอนงบประมำณรำยจ่ำย  
พ.ศ. .... เพื่อบรรเทำผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชื้อทวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ 
 
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 
 ปัญหนำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนรำชบัณฑิตยสภำในช่วง ๖ เดือน
แรกของปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังแสดงในตำรำงที่ ๘ 

ตำรำงที่ ๘ : ปัญหนำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนรำชบัณฑิตยสภำ  
      วันที่ ๑ ต.ค. ๖๒-๓๑ มี.ค. ๖๓ 

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
บุคลำกรทม่เพียงพอต่อกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจ
ของหนน่วยงำน 

- เพ่ิมกำรจ้ำงพนักงำนจ้ำงเหนมำบริกำรเข้ำมำช่วย
ด ำเนินงำนในภำรกิจต่ำง ๆ 
- เสนอขอปรับโครงสร้ำงและอัตรำก ำลังข้ำรำชกำร
และพนักงำนรำชกำร 

กำรด ำเนินงำนสร้ำงองค์ควำมรู้ของคณะกรรมกำร
วิชำกำรบำงคณะใช้เวลำในกำรพิจำรณำเนื้อหนำที่
นำนเกินทป ท ำใหน้ผลกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ในบำง
ประเภทต่ ำกว่ำค่ำเป้ำหนมำย  

- ใหน้ฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรจัดส่งเนื้อหนำของ
กำรประชุมใหน้กรรมกำรทด้พิจำรณำเบื้องต้นก่อน 
เข้ำร่วมประชุม เพ่ือลดเวลำในกำรพิจำรณำเนื้อหนำ 
องค์ควำมรู้ขณะด ำเนินกำรประชุม 

เนื่องจำกกำรระบำดของโรคติดเชื้อทวรัสโคโรนำ 
๒๐๑๙ ท ำใหน้กระทบต่อกำรด ำเนินงำนของ
ส ำนักงำนรำชบัณฑิตยสภำ ดังนี้ 
- ทม่สำมำรถจัดประชุมคณะกรรมกำรวิชำกำรเพ่ือ
สร้ำงองค์ควำมรู้ในศำสตร์สำขำต่ำง ๆ ทด้ 
- ทม่สำมำรถจัดโครงกำรอบรม ประชุม สัมมนำ เพ่ือ
ใหน้บริกำรวิชำกำรแก่ประชำชนและผู้ที่สนใจทด้ 

- จัดประชุมออนทลน์ทดแทนกำรมำประชุมร่วมกัน
ของคณะกรรมกำรวิชำกำร 
- เลื่อนกำรจัดอบรม ประชุม สัมมนำ ทปจนกว่ำ
สถำนกำรณ์จะปรกติ และปรับเปลี่ยนรูปแบบกำร
ใหน้บริกำรทำงวิชำกำรโดยใช้สื่อออนทลน์ทปพลำงก่อน 
 

 




