
 

 

๑๒ 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติราชการ  ๔  ป 

พ.ศ.   ๒๕๔๘ - ๒๕๕๑ 

ของราชบัณฑิตยสถาน 



 

 

๑๓ 

 

แผนปฏิบัติราชการ  ๔  ป  พ.ศ.  ๒๕๔๘ - ๒๕๕๑ 

ราชบัณฑิตยสถาน 

 

วิสัยทัศน   

ราชบัณฑิตยสถานเปนสถาบันหลักของเครอืขายทางปญญาแหงชาติ  และเปนองคการพัฒนาความรูที่สามารถเปนแหลงอางอิงทางวิชาการ 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด 
เปาหมาย 

๒๕๔๘ - ๒๕๕๑ 
๒๕๔๘ ๒๕๔๙ ๒๕๕๐ ๒๕๕๑ กลยุทธ เจาภาพ 

๑. เปนองคการ 

แหงการเรียนรูที่

สามารถเปนแหลง

อางอิงที่เชื่อถือได

และเปนมาตรฐาน

ที่นําไปสูขอยุติ 

๒. อนุรักษภาษาไทย 

มิใหแปรเปลี่ยน 

ไปในทาง 

๑.จํานวนการสราง 

องคความรูใน

ศาสตรสาขา 

ตาง ๆ ที่เพิ่มขึ้น  

และเกณฑ 

มาตรฐานในการ

ใชภาษาไทย 

ที่มีการพัฒนา 

๘๙,๙๑๖ ๑๘,๓๐๐ ๒๙,๐๑๖ ๒๐,๓๐๐ ๒๒,๓๐๐ ๑. สงเสริมสนับสนุนการ 

ดําเนินงานของ

คณะกรรมการวิชาการ   

เพื่อมุงเพิ่มปริมาณ 

การสรางองคความรู 

ในศาสตรสาขาตาง ๆ   

๒. กําหนดแผนงาน 

และวางระบบการ 

ติดตามประเมินผล 

- กองธรรมศาสตร 

 และการเมือง 

- กองวิทยาศาสตร 

- กองศิลปกรม 

๑. การเพิ่มจํานวนองค

ความรูในศาสตร

สาขาตาง ๆ  และ 

เกณฑมาตรฐาน 

ในการใชภาษาไทย 

(๐๒-๐๕-๐๒๒) 

(๐๖-๓๒-๑๘๙) 

(๐๖-๓๒-๑๙๑) 

 
 ที่เสื่อม  และ

สงเสริมภาษาไทย 

ซึ่งเปนเอกลักษณ

ของชาติใหปรากฏ 

เดนชัดยิ่งขึ้น 

๒. ระดับความพึง

พอใจของ

ผูใชบริการ 

ที่เพิ่มขึ้น 

๘๒.๕ ๘๐ ๘๐ ๘๕ ๘๕  อยางมีคุณภาพและ 

มีประสิทธิภาพ 

 



 

 

๑๔ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด 
เปาหมาย 

๒๕๔๘ - ๒๕๕๑ 
๒๕๔๘ ๒๕๔๙ ๒๕๕๐ ๒๕๕๑ กลยุทธ เจาภาพ 

        ๓. มุงเนนการสราง 

ผลงานที่มีคุณภาพ  มี

ความเที่ยงตรงแมนยํา  

เพื่อใหเปนมาตรฐาน

ทางราชการ  และ 

ทันตอสถานการณ   

จากผูทรงคุณวุฒิที่มี

ชื่อเสียงเปนที่ยอมรับ

ในวงวิชาการในสาขา 

วิชาที่เกี่ยวของ 

 

        ๔. การแตงตั้งผูทรง 

คุณวุฒิเปนกรรมการ

วิชาการสาขาตาง ๆ  

อยางเปนระบบ 

 

        ๕. ทบทวนและปรับปรุง

องคประกอบของ 

คณะกรรมการวิชาการ

เพื่อประโยชนตอการ

ดําเนินงานและ 

สอดคลองกับ 

สถานการณปจจุบัน 

 



 

 

๑๕ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด 
เปาหมาย 

๒๕๔๘ - ๒๕๕๑ 
๒๕๔๘ ๒๕๔๙ ๒๕๕๐ ๒๕๕๑ กลยุทธ เจาภาพ 

        ๖. ปรับเปลี่ยนรูปแบบ 

การดําเนินงานจาก

คณะกรรมการวิชาการ

ไปเปนรูปแบบ

โครงการจางเหมา

ผูเชี่ยวชาญมา

ดําเนินการ 

ใหมากขึ้น 

 

๒. การเพิ่มประสิทธิ 

 ภาพการใหบริการ 

 ทางวิชาการ 

(๐๒-๐๕-๐๒๒) 

(๐๖-๓๒-๑๘๙) 

(๐๖-๓๒-๑๙๔) 

(๐๘-๓๘-๒๒๐) 

ใหบริการทางวิชาการ

แกสังคมอยาง 

กวางขวาง  ทันตอ 

ความตองการของ 

ผูใช 

๑. จํานวนการให 

บริการทาง

วิชาการที่เพิ่มขึ้น 

๒. ระดับความพึงพอ 

ใจของผูใชบริการ 

ที่เพิ่มขึ้น 

๘๑๘,๗๕๐ 

 

 

๘๒.๕ 

๑๗๕,๐๒๐ 

 

 

๘๐ 

๒๕๑,๐๓๐ 

 

 

๘๐ 

๑๙๑,๒๐๐ 

 

 

๘๕ 

๒๐๑,๕๐๐ 

 

 

๘๕ 

๑. เปดโอกาสให 

ประชาชนมีสวนรวม

ในการแสดงความ 

คิดเห็นตองานดาน 

วิชาการของราช- 

บัณฑิตยสถาน   

ดวยการเสนอผาน 

เว็บไซต  โทรศัพท  

โทรสาร  และหรือการ 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ

กอนเผยแพรผลงาน 

- กองธรรมศาสตร  

  และการเมือง 

- กองวิทยาศาสตร 

- กองศิลปกรม 



 

 

๑๖ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด 
เปาหมาย 

๒๕๔๘ - ๒๕๕๑ 
๒๕๔๘ ๒๕๔๙ ๒๕๕๐ ๒๕๕๑ กลยุทธ เจาภาพ 

        ๒. สงเสริมสนับสนุน 

การนําเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใช  

เพื่อใหเกิดประโยชน

ตอการเผยแพรผลงาน 

ทางวิชาการอยางมี 

ประสิทธิภาพ 

 

         ๓. จัดตั้งศูนยบริการ 

เพื่อใหบริการแก 

ประชาชน  (Call   

Center)  ของราช- 

บัณฑิตยสถาน 

 

        ๔. พัฒนาการใหบริการ

ทางอินเทอรเน็ตใหเกิด

ความรวดเร็ว 

ในการใหบริการ 

 

        ๕. สงเสริมสนับสนุน 

การพัฒนาการสราง 

เครือขายอินเทอร 

เน็ตอยางกวางขวาง 

 



 

 

๑๗ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด 
เปาหมาย 

๒๕๔๘ - ๒๕๕๑ 
๒๕๔๘ ๒๕๔๙ ๒๕๕๐ ๒๕๕๑ กลยุทธ เจาภาพ 

        ๖. จัดทําฐานขอมูล 

ทางวิชาการ  เพื่อ 

ตอบสนองความ 

ตองการการใชบริการ

ของผูใชบริการให

ครบถวนและตอเนื่อง 

 

        ๗. จัดทําขอมูลขาวสาร 

เกี่ยวกับกิจกรรมทาง 

วิชาการเผยแพรทาง 

เว็บไซตใหประชาชน 

และผูสนใจรับทราบ 

 

        ๘. สงเสริมพัฒนาบุคลากร 

ใหมีศักยภาพในการ

ใหบริการทางวิชาการ

ดวยเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

 



 

 

๑๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการและงบประมาณตามยุทธศาสตร 

 



 

 

๑๙ 

โครงการและงบประมาณตามยุทธศาสตร 
ราชบัณฑิตยสถาน 

 

ประเด็นยุทธศาสตร 

 

กลยุทธ 

 

โครงการ 

 

หนวยงานรับผิดชอบ 

งบประมาณ 

๒๕๔๘-๒๕๕๑ 

(บาท) 

 

๒๕๔๘ 

 

๒๕๔๙ 

 

๒๕๕๐ 

 

๒๕๕๑ 

 

หมายเหตุ 

๑. การเพิ่มจํานวนองค

ความรูในศาสตร

สาขาตาง ๆ และ 

เกณฑมาตรฐานใน

การใชภาษาไทย 

 (๐๒-๐๕-๐๒๒) 

(๐๖-๓๒-๑๘๙) 

(๐๖-๓๒-๑๙๑) 

๑. สงเสริม  สนับสนุนการ

ดําเนินงานของ

คณะกรรมการวิชาการ  เพื่อ

มุงเพิ่มปริมาณการสราง 

องคความรูในศาสตร 

สาขาตาง ๆ  

๒. กําหนดแผนงาน  และวาง

ระบบการติดตาม

ประเมินผลอยางมีคุณภาพ

และมีประสิทธิภาพ 

๓. มุงเนนการสรางผลงานที่มี

คุณภาพมีความเที่ยงตรง

แมนยํา  เพื่อใหเปนมาตร- 

ฐานทางราชการ  และทัน

ตอสถานการณ  จาก

ผูทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียง

เปนที่ยอมรับในวงวิชาการ

ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ 

๑. การจัดทําคําอธิบายศัพท

นิติศาสตร   

(๐๒-๐๕-๐๒๒) 

๒. การจัดทําพจนานุกรมศัพท

พระไตรปฎก 

(๐๒-๐๕-๐๒๒) 

๓. การจัดทําพจนานุกรม

ศัพทคอมพิวเตอร 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การสื่อสาร 

(๐๒-๐๕-๐๒๒) 

๔. การจัดทําศัพทบัญญัติ

ทางการกีฬา 

วิทยาศาสตรและ

นันทนาการ 

(๐๒-๐๕-๐๒๒) 

- กองธรรมศาสตรและ 

การเมือง 

 

- กองธรรมศาสตรและ 

การเมือง 

 

- กองวิทยาศาสตร 

 

 

 

- กองธรรมศาสตรและ 

การเมือง 

- กองวิทยาศาสตร 

๑๔,๗๑๒,๙๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ 

 

 

๘๐๐,๐๐๐ 

 

 

๒๐๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓๐๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๒๐ 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร 

 

กลยุทธ 

 

โครงการ 

 

หนวยงานรับผิดชอบ 

งบประมาณ 

๒๕๔๘-๒๕๕๑ 

(บาท) 

 

๒๕๔๘ 

 

๒๕๔๙ 

 

๒๕๕๐ 

 

๒๕๕๑ 

 

หมายเหตุ 

 ๔. การแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิเปน

กรรมการวิชาการสาขา 

ตาง ๆ  อยางเปนระบบ 

๕. ทบทวนและปรับปรุง 

องคประกอบของคณะ 

กรรมการวิชาการเพื่อ

ประโยชนตอการ

ดําเนินงานและสอดคลอง

กับสถานการณปจจุบัน 

๖. ปรับเปลี่ยนรูปแบบการ

ดําเนินงานจาก

คณะกรรมการวิชาการไป

เปนรูปแบบโครงการ 

จางเหมาผูเชี่ยวชาญมา

ดําเนินการใหมากขึ้น 

๕. การคัดสรรและรวบรวม

วรรคทองในวรรณคดี 

(๐๒-๐๕-๐๒๒) 

๖. การจัดทําและนําองค

ความรูของ

ราชบัณฑิตยสถาน

ออกเผยแพรในระบบ

อินเทอรเน็ตและสื่อ

อิเล็กทรอนิกส 

(๐๒-๐๕-๐๒๒) 

๗. การพัฒนาบุคลากรและ 

องคกร 

(๐๖-๓๒-๑๘๙) 

(๐๖-๓๒-๑๙๑)  

๘. โครงการตอยอดความรู 

เยาวชน 

(๐๒-๐๕-๐๒๒) 

- สํานักศิลปกรรม 

- กองศิลปกรรม 

 

- ศูนยสารสนเทศ 

 

 

 

 

 

 

- สํานักงาน 

เลขานุการกรม 

 

 

- สํานักวิทยาศาสตร 

- กองวิทยาศาสตร 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓๓๐,๐๐๐ 

๖๐๐,๐๐๐ 

 

 

๕๐๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

๕๔๒,๙๐๐ 

 

 

 

๑,๕๐๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

๒,๐๔๐,๐๐๐ 

 

 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

 

 

๗๕๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

๒,๐๗๐,๐๐๐ 

 

 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

          



 

 

๒๑ 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร 

 

กลยุทธ 

 

โครงการ 

 

หนวยงานรับผิดชอบ 

งบประมาณ 

๒๕๔๘-๒๕๕๑ 

(บาท) 

 

๒๕๔๘ 

 

๒๕๔๙ 

 

๒๕๕๐ 

 

๒๕๕๑ 

 

หมายเหตุ 

  ๙. โครงการวิจัยดานสังคม  

๑ เรื่อง “ทําอยางไรให 

เยาวชนมีความรูคู 

คุณธรรม” 

(๐๒-๐๕-๐๒๒) 

๑๐. โครงการวิจัยดาน 

วิทยาศาสตร ๑ เรื่อง 

(๐๒-๐๕-๐๒๒) 

 

- สํานักวิทยาศาสตร 

- กองวิทยาศาสตร 

 

 

 

- สํานักวิทยาศาสตร 

- กองวิทยาศาสตร 

   ๑,๐๐๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 

๑,๑๙๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

๑,๑๙๐,๐๐๐ 

 



 

 

๒๒ 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร 

 

กลยุทธ 

 

โครงการ 

 

หนวยงานรับผิดชอบ 

งบประมาณ 

๒๕๔๘-๒๕๕๑ 

 

๒๕๔๘ 

 

๒๕๔๙ 

 

๒๕๕๐ 

 

๒๕๕๑ 

 

หมายเหตุ 

๒. การเพิ่มประสิทธิภาพ

การใหบริการทาง 

วิชาการ 

(๐๒-๐๕-๐๒๒) 

(๐๖-๓๒-๑๘๙) 

(๐๖-๓๒-๑๙๔) 

(๐๘-๓๘-๒๒๐) 

๑. เปดโอกาสใหประชาชนมี

สวนรวมในการแสดงความ

คิดเห็นตองานดานวิชาการ

ของราชบัณฑิตยสถาน   

ดวยการเสนอผานเว็บไซต 

โทรศัพท โทรสาร และ 

หรือการประชุมเชิง

ปฏิบัติการกอนเผยแพร

ผลงาน 

๒. สงเสริม  สนับสนุนการ 

นําเทคโนโลยีสารสนเทศ

มาใช  เพื่อใหเกิดประโยชน

ตอการเผยแพร 

๑. สัมมนาทางวิชาการ

เรื่อง “พระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหวักับการ

อยูดีมีสุขใน

สังคมไทย" 

(๐๘-๓๘-๒๒๐) 

๒. การประชุมเชิงปฏิบัติการ

โครงการจัดทําวิทยา

พิจารณศัพทศึกษาศาสตร 

(๐๒-๐๕-๐๒๒) 

๓. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง “การสํารวจความ

คิดเห็นศัพทจิตวิทยา ครั้ง

ที่ ๒”  (๐๒-๐๕-๐๒๒) 

- สํานักธรรมศาสตร

และการเมือง 

- กองธรรมศาสตรและ

การเมือง 

 

- กองธรรมศาสตรและ

การเมือง 

 

 

- กองธรรมศาสตรและ

การเมือง 

๕๔,๐๐๓,๓๐๐  ๒๐๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

๑๓๕,๘๐๐ 

 

 

 

๑๖๕,๐๐๐ 

   

  ผลงานทางวิชาการอยาง 

มีประสิทธิภาพ 

๓. จัดตั้งศูนยบริการเพื่อให

บริการแกประชาชน   

(Call  Center)  ของ 

ราชบัณฑิตยสถาน 

๔. พัฒนาการใหบริการ 

ทางอินเทอรเน็ตให 

๔. การสัมมนาเรื่องความ 

รวมมือทางวิทยาศาสตร

เทคโนโลยีและการจัดการ 

(๐๒-๐๕-๐๒๒) 

 

- สํานักวิทยาศาสตร 

- กองวิทยาศาสตร 

  ๗๐,๐๐๐ 

 

 

 

   



 

 

๒๓ 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร 

 

กลยุทธ 

 

โครงการ 

 

หนวยงานรับผิดชอบ 

งบประมาณ 

๒๕๔๘-๒๕๕๑ 

(บาท) 

 

๒๕๔๘ 

 

๒๕๔๙ 

 

๒๕๕๐ 

 

๒๕๕๑ 

 

หมายเหตุ 

 
 เกิดความรวดเร็วใน 

การใหบริการ 

๕. สงเสริม  สนับสนุน 

การพัฒนาการสราง 

๕. การสัมมนาทางวิชาการ

เรื่องนวทัศนในวรรณ- 

คดีไทย 

(๐๒-๐๕-๐๒๒) 

- สํานักศิลปกรรม 

- กองศิลปกรรม 

  ๒๐๐,๐๐๐    

  เครือขายอินเทอร 

เน็ตอยางกวางขวาง 

๖. จัดทําฐานขอมูลทาง 

วิชาการ  เพื่อตอบสนอง 

ความตองการการใช 

๖. การสัมมนาทางวิชาการ

เรื่อง วิจิตรศิลปล้ําคา 

ราชวงศจักรี กรุงรัตน- 

โกสินทร 

(๐๒-๐๕-๐๒๒) 

- สํานักศิลปกรรม 

- กองศิลปกรรม 

  ๔๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐   

  บริการของผูใชบริการให

ครบถวนและตอเนื่อง 

๗. จัดทําขอมลูขาวสาร 

เกี่ยวกับกิจกรรมทาง 

วิชาการเผยแพรทาง 

เว็บไซตใหประชาชน 

และผูสนใจรบัทราบ 

๗. การสัมมนาทางวิชาการ 

เรื่อง การใชภาษาไทย 

ทางเทคโนโลยี 

(๐๒-๐๕-๐๒๒) 

๘. การประชุมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง การประสานงาน 

วิจัยในระดับตาง ๆ 

(๐๒-๐๕-๐๒๒) 

- สํานักศิลปกรรม 

- กองศิลปกรรม 

 

 

- สํานักวิทยาศาสตร 

- กองวิทยาศาสตร 

  ๑๒๕,๐๐๐ 

 

 

 

๒๐๐,๐๐๐ 

 ๑๒๕,๐๐๐  



 

 

๒๔ 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร 

 

กลยุทธ 

 

โครงการ 

 

หนวยงานรับผิดชอบ 

งบประมาณ 

๒๕๔๘-๒๕๕๑ 

(บาท) 

 

๒๕๔๘ 

 

๒๕๔๙ 

 

๒๕๕๐ 

 

๒๕๕๑ 

 

หมายเหตุ 

 ๘. สงเสริมพัฒนา 

บุคลากรใหมีศักยภาพใน

การใหบริการทางวิชาการ

ดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๙. การประชุมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง การกําหนดลําดับ

ความสําคัญของงานวิจัย

ในประเทศ 

(๐๒-๐๕-๐๒๒) 

- สํานักวิทยาศาสตร 

- กองวิทยาศาสตร 

  ๒๐๐,๐๐๐    

  ๑๐. การสัมมนาทางวิชาการ

เรื่อง การระดมสมอง 

เพื่อกําหนดทิศทาง 

ของโครงการ 

(๐๒-๐๕-๐๒๒) 

- สํานักวิทยาศาสตร 

- กองวิทยาศาสตร 

  ๒๐๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

   

  ๑๑. การสัมมนาทางวิชาการ

เรื่อง การพัฒนากรุงเทพ 

มหานครใหเปนเมืองนาอยู 

(๐๒-๐๕-๐๒๒) 

- สํานักธรรมศาสตร

และการเมือง 

- กองธรรมศาสตรและ 

การเมือง 

- สํานักวิทยาศาสตร 

- กองวิทยาศาสตร 

- สํานักศิลปกรรม 

- กองศิลปกรรม 

  ๔๓๔,๖๐๐  ๖๐๐,๐๐๐  



 

 

๒๕ 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร 

 

กลยุทธ 

 

โครงการ 

 

หนวยงานรับผิดชอบ 

งบประมาณ 

๒๕๔๘-๒๕๕๑ 

(บาท) 

 

๒๕๔๘ 

 

๒๕๔๙ 

 

๒๕๕๐ 

 

๒๕๕๑ 

 

หมายเหตุ 

  ๑๒. การสัมมนาทางวิชาการ 

เรื่อง การเปดตลาดเพื่อการ

วิจัย  

(๐๒-๐๕-๐๒๒) 

- สํานักวิทยาศาสตร 

- กองวิทยาศาสตร 

  ๒๐๐,๐๐๐    

  ๑๓. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง “การสํารวจความ 

คิดเห็นศัพทจิตวิทยา  

ครั้งที่ ๓” 

(๐๒-๐๕-๐๒๒) 

- กองธรรมศาสตรและ 

การเมือง 

   ๒๐๐,๐๐๐   

   ๑๔. การสัมมนาทางวิชาการ 

เรื่อง การพัฒนากรุงเทพ 

มหานครใหเปนเมืองนาอยู 

: การแพทยสาธารณสุข 

(๐๒-๐๕-๐๒๒) 

- สํานักวิทยาศาสตร 

- กองวิทยาศาสตร 

   ๔๐๐,๐๐๐   

   ๑๕. การสัมมนาทางวิชาการ

เรื่อง การพัฒนากรุงเทพ 

มหานครใหเปนเมือง 

นาอยู : สิ่งแวดลอม 

(๐๒-๐๕-๐๒๒) 

- สํานักวิทยาศาสตร 

- กองวิทยาศาสตร 

   ๒๕๐,๐๐๐   



 

 

๒๖ 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร 

 

กลยุทธ 

 

โครงการ 

 

หนวยงานรับผิดชอบ 

งบประมาณ 

๒๕๔๘-๒๕๕๑ 

(บาท) 

 

๒๕๔๘ 

 

๒๕๔๙ 

 

๒๕๕๐ 

 

๒๕๕๑ 

 

หมายเหตุ 

   ๑๖. การติดตามและตรวจสอบ 

ความกาวหนาทางวิทยา 

ศาสตร ครั้งที่ ๑ 

(๐๒-๐๕-๐๒๒) 

- สํานักวิทยาศาสตร 

- กองวิทยาศาสตร 

   ๒๐๐,๐๐๐   

   ๑๗. การติดตามและตรวจสอบ

ความกาวหนาทาง

วิทยาศาสตร ครั้งที่ ๒ 

(๐๒-๐๕-๐๒๒) 

- สํานักวิทยาศาสตร 

- กองวิทยาศาสตร 

   ๒๐๐,๐๐๐   

   ๑๘. การสัมมนาทางวิชาการ

เรื่อง การพัฒนากรุงเทพ 

มหานครใหเปนเมืองนาอยู 

: การผังเมือง  การบริหาร 

และจัดการเมือง 

(๐๒-๐๕-๐๒๒) 

- สํานักศิลปกรรม 

- กองศิลปกรรม 

   ๒๐๐,๐๐๐   

   ๑๙. การสัมมนาทางวิชาการ

เรื่อง การพัฒนากรุงเทพ 

มหานครใหเปนเมืองนาอยู 

: การจราจร 

(๐๒-๐๕-๐๒๒) 

- สํานักศิลปกรรม 

- กองศิลปกรรม 

   ๒๐๐,๐๐๐   



 

 

๒๗ 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร 

 

กลยุทธ 

 

โครงการ 

 

หนวยงานรับผิดชอบ 

งบประมาณ 

๒๕๔๘-๒๕๕๑ 

(บาท) 

 

๒๕๔๘ 

 

๒๕๔๙ 

 

๒๕๕๐ 

 

๒๕๕๑ 

 

หมายเหตุ 

   ๒๐. การสัมมนาทางวิชาการ 

เรื่อง เทคนิคการสอนหรือ 

ถายทอดวรรณคดีไทย 

แกเด็ก นับแตอดีตจน 

ถึงปจจุบัน 

(๐๒-๐๕-๐๒๒) 

- สํานักศิลปกรรม 

- กองศิลปกรรม 

   ๒๐๐,๐๐๐   

   ๒๑. การสัมมนาทางวิชาการ

เรื่อง บทบาทของการแปล

และการลามเพื่อพัฒนา

ภาษาและภูมิปญญาไทย 

สูเวทีโลก 

(๐๒-๐๕-๐๒๒) 

- สํานักศิลปกรรม 

- กองศิลปกรรม 

   ๑๘๔,๐๐๐   

   ๒๒. การแถลงขาวเกี่ยวกับ 

องคความรูที่ราชบัณฑิตย- 

สถานสรางและผลิตขึ้น 

(๐๒-๐๕-๐๒๒) 

- ศูนยประชาสัมพันธ    ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐  

   ๒๓. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง “การสํารวจ 

ความคิดเห็นศัพทจิตวิทยา 

ครั้งที่ ๔” 

(๐๒-๐๕-๐๒๒) 

- กองธรรมศาสตรและ 

การเมือง 

    ๒๕๐,๐๐๐  



 

 

๒๘ 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร 

 

กลยุทธ 

 

โครงการ 

 

หนวยงานรับผิดชอบ 

งบประมาณ 

๒๕๔๘-๒๕๕๑ 

(บาท) 

 

๒๕๔๘ 

 

๒๕๔๙ 

 

๒๕๕๐ 

 

๒๕๕๑ 

 

หมายเหตุ 

   ๒๔. การสัมมนาทางวิชาการ

เรื่อง ขอเสนอแนวทางการ

บริหารจัดการเศรษฐกิจ

นอกระบบ 

(๐๒-๐๕-๐๒๒) 

- สํานักธรรมศาสตร

และการเมือง 

- กองธรรมศาสตรและ 

การเมือง 

    ๕๐๐,๐๐๐  

   ๒๕. การติดตามและตรวจสอบ 

ความกาวหนาทางวิทยา 

ศาสตร ครั้งที่ ๓ 

(๐๒-๐๕-๐๒๒) 

- สํานักวิทยาศาสตร 

- กองวิทยาศาสตร 

    ๒๐๐,๐๐๐  

   ๒๖. การติดตามและตรวจสอบ

ความกาวหนาทางวิทยา 

ศาสตร ครั้งที่ ๔ 

(๐๒-๐๕-๐๒๒) 

- สํานักวิทยาศาสตร 

- กองวิทยาศาสตร 

    ๒๐๐,๐๐๐  

   ๒๗. การสัมมนาทางวิชาการ

เรื่อง การพัฒนากรุงเทพ 

มหานครใหเปนเมืองนาอยู 

: ตัวชี้วัดเมืองนาอยู 

(๐๒-๐๕-๐๒๒) 

- สํานักศิลปกรรม 

- กองศิลปกรรม 

    ๒๐๐,๐๐๐  



 

 

๒๙ 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร 

 

กลยุทธ 

 

โครงการ 

 

หนวยงานรับผิดชอบ 

งบประมาณ 

๒๕๔๘-๒๕๕๑ 

(บาท) 

 

๒๕๔๘ 

 

๒๕๔๙ 

 

๒๕๕๐ 

 

๒๕๕๑ 

 

หมายเหตุ 

   ๒๘. การปรับปรุงเว็บไซต  

ระบบคอมพิวเตอร และ

ระบบเครือขายใหสามารถ

รองรับการปฏิบัติงาน

บริหาร และการให 

บริการได 

(๐๖-๓๒-๑๘๙) 

(๐๖-๓๒-๑๙๔) 

- ศูนยสารสนเทศ   ๘๗๘,๐๐๐ ๗,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๘๕๐,๐๐๐  

   ๒๙. สัมมนาทางวิชาการของ 

ศูนยสงเสริมและเผยแพร

การใชภาษาไทยเรื่อง  

“ปญหาการใชภาษาไทย

ในปจจุบัน” 

 (๐๒-๐๕-๐๒๒) 

- กองศิลปกรรม  ๑๓๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

    

   ๓๐.  สัมมนาทางวิชาการของ 

สํานักธรรมศาสตรและ

การเมือง  เรื่อง “ภาวะวิกฤต

ในสังคมไทย : แนว

ทางแกไข” 

(๐๒-๐๕-๐๒๒) 

- สํานักธรรมศาสตร

และการเมือง 

- กองธรรมศาสตรและ 

การเมือง 

 ๑๒๐,๐๐๐     



 

 

๓๐ 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร 

 

กลยุทธ 

 

โครงการ 

 

หนวยงานรับผิดชอบ 

งบประมาณ 

๒๕๔๘-๒๕๕๑ 

(บาท) 

 

๒๕๔๘ 

 

๒๕๔๙ 

 

๒๕๕๐ 

 

๒๕๕๑ 

 

หมายเหตุ 

   ๓๑. ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 

“การสํารวจความคิดเห็น

ศัพทจิตวิทยา ครั้งที่ ๑” 

(๐๒-๐๕-๐๒๒) 

- กองธรรมศาสตรและ 

การเมือง 

 ๕๐,๐๐๐     

   ๓๒. การอบรมทางวิชาการ 

เรื่อง “ภาษาไทยเพื่อการ

ทําประชาสัมพันธและ 

การสื่อสาร” 

(๐๒-๐๕-๐๒๒) 

- กองศิลปกรรม  ๑๒๙,๐๐๐     

   ๓๓. การจัดพิมพเผยแพร 

ผลงานทางวิชาการ 

ของราชบัณฑิตยสถาน 

   

 

 

    

  - หนังสือและเอกสาร 

ทางวิชาการ ๔ เรื่อง 

(๐๒-๐๕-๐๒๒) 

- กองธรรมศาสตรและ 

การเมือง 

- กองวิทยาศาสตร 

- กองศิลปกรรม 

 ๑,๗๙๐,๐๐๐     



 

 

๓๑ 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร 

 

กลยุทธ 

 

โครงการ 

 

หนวยงานรับผิดชอบ 

งบประมาณ 

๒๕๔๘-๒๕๕๑ 

(บาท) 

 

๒๕๔๘ 

 

๒๕๔๙ 

 

๒๕๕๐ 

 

๒๕๕๑ 

 

หมายเหตุ 

  - จดหมายขาวราช- 

บัณฑิตยสถาน ๑๒ 

ฉบับตอป จํานวน 

๖๐,๐๐๐ เลม 

(๐๒-๐๕-๐๒๒) 

- ศูนยประชาสัมพันธ  ๒๑๐,๐๐๐     

   ๓๔. จัดพิมพเผยแพรผลงาน

ทางวิชาการของ 

ราชบัณฑิตยสถาน 

- หนังสือและเอกสาร

ทางวิชาการ ๑๖ เรื่อง 

(๐๒-๐๕-๐๒๒) 

 

 

 

- กองธรรมศาสตรและ 

การเมือง 

- กองวิทยาศาสตร 

- กองศิลปกรรม 

   

 

 

๖,๗๑๖,๙๐๐ 

   

  - หนังสือจัดพิมพเนื่องใน

โอกาสพิเศษ 

- หนังสือกฎหมาย 

ตราสามดวง ฉบับ 

ราชบัณฑิตยสถาน 

(๐๘-๓๘-๒๒๐) 

 

 

- กองธรรมศาสตรและ 

การเมือง 

   

 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 

   

 

เปนโครง 

การเฉลิม 

พระเกียรติ 

พระบาท 

สมเด็จพระ 

พุทธยอด 



 

 

๓๒ 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร 

 

กลยุทธ 

 

โครงการ 

 

หนวยงานรับผิดชอบ 

งบประมาณ 

๒๕๔๘-๒๕๕๑ 

(บาท) 

 

๒๕๔๘ 

 

๒๕๔๙ 

 

๒๕๕๐ 

 

๒๕๕๑ 

 

หมายเหตุ 

         ฟาจุฬาโลก

มหาราชและ 

พระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว 

ภูมิพลอดุลยเดช  

เฉลิมฉลองเนื่อง

ในโอกาสที ่

ชําระกฎหมายตรา

สามดวงครบ 

๒๐๐ ป 

  - หนังสือหลักเกณฑ 

การใชราชาศัพท 

ฉบับราชบัณฑิตย- 

สถาน 

(๐๘-๓๘-๒๒๐) 

 

- กองศิลปกรรม   ๖๐๐,๐๐๐   จัดพิมพเนื่องใน

โอกาสที่

พระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัวจะ

ทรงครองสิริราช

สมบัติครบ ๖๐ 

ป ใน พ.ศ. 

๒๕๔๙ 



 

 

๓๓ 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร 

 

กลยุทธ 

 

โครงการ 

 

หนวยงานรับผิดชอบ 

งบประมาณ 

๒๕๔๘-๒๕๕๑ 

(บาท) 

 

๒๕๔๘ 

 

๒๕๔๙ 

 

๒๕๕๐ 

 

๒๕๕๑ 

 

หมายเหตุ 

  - จดหมายขาวราช- 

บัณฑิตยสถาน ๑๒ 

ฉบับตอป จํานวน 

๖๐,๐๐๐ เลม 

(๐๒-๐๕-๐๒๒) 

- ศูนยประชาสัมพันธ   ๒๑๐,๐๐๐    

  ๓๕. จัดพิมพเผยแพรผลงาน

ของราชบัณฑิตยสถาน 

       

  - หนังสือและเอกสาร 

ทางวิชาการ  ๒๒ เรื่อง 

(๐๒-๐๕-๐๒๒) 

- กองธรรมศาสตรและ 

การเมือง 

- กองวิทยาศาสตร 

- กองศิลปกรรม 

   ๙,๙๒๐,๐๐๐   

  - จดหมายขาวราช- 

บัณฑิตยสถาน ๑๒  

ฉบับตอป จํานวน 

๖๐,๐๐๐ เลม 

(๐๒-๐๕-๐๒๒) 

- ศูนยประชาสัมพันธ    ๒๔๐,๐๐๐   

  ๓๖. จัดพิมพเผยแพร 

ผลงานของราช- 

บัณฑิตยสถาน 

       



 

 

๓๔ 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร 

 

กลยุทธ 

 

โครงการ 

 

หนวยงานรับผิดชอบ 

งบประมาณ 

๒๕๔๘-๒๕๕๑ 

(บาท) 

 

๒๕๔๘ 

 

๒๕๔๙ 

 

๒๕๕๐ 

 

๒๕๕๑ 

 

หมายเหตุ 

  - หนังสือและเอกสาร

ทางวิชาการ ๑๒ เรื่อง 

(๐๒-๐๕-๐๒๒) 

- กองธรรมศาสตรและ 

การเมือง 

- กองวิทยาศาสตร 

- กองศิลปกรรม 

    ๖,๓๕๐,๐๐๐  

  - จดหมายขาวราช- 

บัณฑิตยสถาน  

๑๒ ฉบับตอป จํานวน 

๖๐,๐๐๐ เลม 

(๐๒-๐๕-๐๒๒) 

- ศูนยประชาสัมพันธ     ๒๔๐,๐๐๐  

   ๓๗. การสัมมนาทางวิชาการ

เนื่องในวันอนุมานราชธน 

(๐๒-๐๕-๐๒๒) 

- ราชบัณฑิตยสถาน    ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐  

   ๓๘. การสัมมนาทางวิชาการ 

เรื่อง “การพัฒนากรุงเทพ 

มหานครใหเปนเมือง 

นาอยู : มุมมองของ 

สํานักธรรมศาสตร 

และการเมือง” 

(๐๒-๐๕-๐๒๒) 

- สํานักธรรมศาสตร

และการเมือง 

- กองธรรมศาสตรและ 

การเมือง 

   ๖๐๐,๐๐๐   



 

 

๓๕ 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร 

 

กลยุทธ 

 

โครงการ 

 

หนวยงานรับผิดชอบ 

งบประมาณ 

๒๕๔๘-๒๕๕๑ 

(บาท) 

 

๒๕๔๘ 

 

๒๕๔๙ 

 

๒๕๕๐ 

 

๒๕๕๑ 

 

หมายเหตุ 

   ๓๙. การสัมมนาทางวิชาการ 

เรื่อง “การพัฒนา

วิทยาศาสตรศึกษาใน

ประเทศไทย” 

(๐๒-๐๕-๐๒๒) 

- สํานักวิทยาศาสตร 

- กองวิทยาศาสตร 

    ๒๐๐,๐๐๐  

   ๔๐.โครงการ  “จัดพิมพเอกสาร 

เผยแพรความรูความเขาใจ 

ดานสุขภาพ” 

(๐๒-๐๕-๐๒๒) 

- สํานักวิทยาศาสตร 

- กองวิทยาศาสตร 

   ๑๕๐,๐๐๐ 

 

  

   ๔๑. โครงการความรวมมือ 

ทางวิชาการกับนานา 

ประเทศ 

(๐๒-๐๕-๐๒๒) 

- สํานักธรรมศาสตร

และการเมือง 

- สํานักวิทยาศาสตร 

- สํานักศิลปกรรม 

   ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐  

   ๔๒. โครงการ “การอบรมการ 

ใชภาษาไทยที่ถูกตอง  

ถูกอักขรวิธี” 

(๐๒-๐๕-๐๒๒) 

- สํานักวิทยาศาสตร 

- กองวิทยาศาสตร 

   ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐  

          



 

 

๓๖ 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร 

 

กลยุทธ 

 

โครงการ 

 

หนวยงานรับผิดชอบ 

งบประมาณ 

๒๕๔๘-๒๕๕๑ 

(บาท) 

 

๒๕๔๘ 

 

๒๕๔๙ 

 

๒๕๕๐ 

 

๒๕๕๑ 

 

หมายเหตุ 

   ๔๓. การประชุมวิชาการ 

ประจําปของราช- 

บัณฑิตยสถาน 

(๐๒-๐๕-๐๒๒) 

- สํานักธรรมศาสตร

และการเมือง 

- กองธรรมศาสตรและ 

การเมือง 

- สํานักวิทยาศาสตร 

- กองวิทยาศาสตร 

- สํานักศิลปกรรม 

- กองศิลปกรรม 

   ๓๙๐,๐๐๐ ๓๙๐,๐๐๐  

   ๔๔. การเดินทางไปรวมประชุม 

และนําเสนองานวิชาการ 

ในตางประเทศของราช- 

บัณฑิตและภาคีสมาชิก 

(๐๒-๐๕-๐๒๒) 

- สํานักธรรมศาสตร

และการเมือง 

- สํานักวิทยาศาสตร 

- สํานักศิลปกรรม 

   ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐  

   ๔๕. โครงการความรวมมือ 

ทางวิชาการกับประเทศ 

เพื่อนบาน 

(๐๒-๐๕-๐๒๒) 

- สํานักธรรมศาสตร

และการเมือง 

- สํานักวิทยาศาสตร 

- สํานักศิลปกรรม 

    ๒,๐๐๐,๐๐๐  
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