สำนักงำนรำชบัณฑิตยสภำเป็นส่วนรำชกำรระดับกรม
ไม่สังกัดสำนักนำยกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
อยู่ในบังคับบัญชำของนำยกรัฐมนตรี

ประวัติความเป็นมา
เมื่อวันที่ ๑๙ เมษำยน พ.ศ. ๒๔๖๙ พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำประชำธิปก พระปกเกล้ำเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่
๗ แห่งรำชวงศ์จักรีได้ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ประกำศให้จัดตั้ง “รำชบัณฑิตยสภำ” ขึ้น ทรงเห็นสมควรฟื้นฟู
กิจกำรของ กรมรำชบัณฑิตย์ ซึ่งมีมำแต่โบรำณและเป็นตำแหน่งสำหรับทรงตั้งผู้มีควำมรู้ศำสตรำคมไว้รับรำชกำร
ต่อมำเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๖ สภำผูแ้ ทนรำษฎร ได้ถวำยคำปรึกษำแด่พระบำทสมเด็จพระปกเกล้ำเจ้ำอยู่หัว สมควร
จัดตั้งรำชบัณฑิตยสถำนให้มีสมำชิกผู้ประกอบด้วยคุณวิชำ สมควรจะได้เลือกตั้งเป็นรำชบัณฑิตในภำยหน้ำเพื่อกระ
ทำกำรค้นคว้ำหำควำมรู้นำมำเผยแพร่แก่ประชำชนและสร้ำงตำรับตำรำให้แพร่หลำยต่อไปจึงทรงพระกรุณำโปรด
เกล้ำฯ ให้ตรำ พระรำชบัญญัติว่ำด้วยรำชบัณฑิตยสถำน ขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๖ และให้ยกเลิกประกำศตั้งรำช
บัณฑิตยสภำ ฉบับลงวันที่ ๑๙ เมษำยน พ.ศ. ๒๔๖๙
เริ่มแรกที่ตั้งรำชบัณฑิตยสถำนนั้น ยังไม่มีรำชบัณฑิต มีแต่ภำคีสมำชิก ซึ่งจัดกำรประชุมครั้งแรกขึ้น ณ ใน
พระบรมมหำรำชวัง เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนำยน พุทธศักรำช ๒๔๗๗ ภำยหลังมีกำรออกพระรำชบัญญัติว่ำด้วย
รำชบัณฑิตยสถำน พุทธศักรำช ๒๔๘๕ และมีพระบรมรำชโองกำรแต่งตั้งรำชบัณฑิตเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ ๓๐
กันยำยน พุทธศักรำช ๒๔๘๕ จำนวน ๕๑ คน
งำนสำคัญในช่วงแรกเกิดจำกพระรำชดำริในพระบำทสมเด็จพระปกเกล้ำเจ้ำอยู่หัว คือ กำรประกวดแต่งหนังสือ
สอนพระพุทธศำสนำแก่เด็กประจำปี ที่รำชบัณฑิตยสถำนดำเนินกำรสืบเนื่องมำตั้งแต่พุทธศักรำช ๒๔๗๗ จนถึง
ปัจจุบัน นอกจำกนี้ ยังมีงำนหลักอีก ๕ งำน ได้แก่ งำนชำระพจนำนุกรม ซึ่งเดิมคืองำนชำระปทำนุกรมที่รับโอน
จำกกระทรวงธรรมกำรมำตั้งแต่พุทธศักรำช ๒๔๗๗ งำนสำรำนุกรม งำนบัญญัติศัพท์ภำษำไทย งำนอักขรำนุกรม
ภูมิศำสตร์ และงำนจัดทำหลักเกณฑ์กำรถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมัน
ที่ทำกำรของรำชบัณฑิตยสถำนแรกเริ่มได้ใช้ตำหนักสมเด็จชั้นบน ณ วังบำงขุนพรหม ต่อมำย้ำยไปอยู่ที่ตึก
ถำวรวัตถุ หรืออำคำรหอสมุดวชิรำวุธด้ำนทิศเหนือ ถนนหน้ำพระธำตุ จนถึงพุทธศักรำช ๒๕๓๑ จำกนั้นย้ำยไปใช้

อำคำรรำชวัลลภ ในพระบรมมหำรำชวัง จนถึงพุทธศักรำช ๒๕๔๙ ได้ย้ำยมำอยู่ทสี่ นำมเสือป่ำ เขตดุสิต
กรุงเทพมหำนคร จนถึงปัจจุบัน
กำรดำเนินงำนของรำชบัณฑิตยสถำน แบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนสภำรำชบัณฑิตและส่วนข้ำรำชกำรประจำ
สภำรำชบัณฑิตทำหน้ำที่วำงนโยบำยในกำรดำเนินงำนด้ำนวิชำกำร ประกอบด้วยกรรมกำรสภำ ซึ่งเป็นรำชบัณฑิต
จำก ๓ สำนัก ได้แก่ สำนักธรรมศำสตร์และกำรเมือง สำนักวิทยำศำสตร์ และสำนักศิลปกรรม มีนำยก
รำชบัณฑิตยสถำน เป็นนำยกสภำ อุปนำยกรำชบัณฑิตยสถำนเป็นอุปนำยกสภำ มีเลขำธิกำรรำชบัณฑิตยสถำนทำ
หน้ำที่เลขำนุกำรสภำ และรองเลขำธิกำรรำชบัณฑิตยสถำนทำหน้ำที่ผู้ช่วยเลขำนุกำรสภำ
ส่วนข้ำรำชกำรประจำ มีเลขำธิกำรรำชบัณฑิตยสถำน เป็นหัวหน้ำส่วนรำชกำร และมีรองเลขำธิกำร
รำชบัณฑิตยสถำน ช่วยปฏิบัติรำชกำร กำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนด้ำนวิชำกำรและงำนธุรกำรของสำนักงำน
เลขำนุกำรกรม กองธรรมศำสตร์และกำรเมือง กองวิทยำศำสตร์ และกองศิลปกรรม รวมทั้งประสำนกำร
ดำเนินงำนกับทุกสำนัก
กำรดำเนินงำนด้ำนวิชำกำร ดำเนินงำนในรูปของคณะกรรมกำรวิชำกำร เพื่อจัดประชุมพิจำรณำศัพท์ บัญญัติศัพท์
จัดทำคำอธิบำยศัพท์ในสำขำวิชำต่ำง ๆ ตลอดจนกำหนดหลักเกณฑ์ทำงภำษำ แล้วนำผลงำนซึ่งเป็นองค์ควำมรู้
เผยแพร่สู่ประชำชนในช่องต่ำง ๆ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เข้ำถึงควำมต้องกำรของ
ประชำชนได้อย่ำงกว้ำงขวำง และมีกำรรับฟังควำมควำมคิดเห็น เพื่อนำมำปรับปรุงกำรให้กำรบริกำรให้มี
ประสิทธิภำพยิ่งขึ้น
นอกจำกนี้ รำชบัณฑิตยสถำนได้จัดทำโครงกำรเผยแพร่องค์ควำมรู้ในศำสตร์สำขำต่ำง ๆ และกำรอนุรักษ์และ
ส่งเสริมภำษำไทยหลำยโครงกำร มีโครงกำร รู้ รัก ภำษำไทยซึ่งเป็นโครงกำรสำคัญตำมนโยบำยของรัฐบำล,
โครงกำรภำษำและวัฒนธรรมอำเซียน, โครงกำรนโยบำยภำษำแห่งชำติ และมีกำรติดต่อแลกเปลี่ยนควำมรู้และ
ประสำนงำนกับองค์กำรปรำชญ์และสถำบันทำงวิชำกำรอื่น ๆ ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศอีกด้วย
รำชบัณฑิตยสถำนได้ดำเนินงำนตำมพันธกิจในกำรศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย และบำรุงสรรพวิชำมำอย่ำงต่อเนื่อง ผลงำน
ทำงวิชำกำรของรำชบัณฑิตยสถำนซึ่งเป็นที่รู้จักและใช้เป็นแหล่งอ้ำงอิงและเป็นมำตรฐำนในกำรเขียนหนังสือไทย
ทั้งหนังสือรำชกำรและในกำรศึกษำเล่ำเรียน ให้เป็นระเบียบเดียวกัน คือ พจนำนุกรม ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน

ในปี ๒๕๕๖ รำชบัณฑิตยสภำโดยสภำรำชบัณฑิตเห็นเป็นกำรสมควรเปลี่ยนชื่อ “รำชบัณฑิตยสถำน” เป็น “รำช
บัณฑิตยสภำ” อันเป็นชื่อเดิมที่พระบำทสมเด็จพระปกเกล้ำเจ้ำอยู่หัวได้ทรงสถำปนำขึ้นเมื่อวันที่ ๑๙ เมษำยน
พ.ศ. ๒๔๖๙ เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกำส ๑๒๐ ปี พระบรมรำชสมภพ รวมทั้งปรับปรุงอำนำจหน้ำที่และกำร
บริหำรงำนวิชำกำรของรำชบัณฑิตยสภำให้แพร่หลำยแก่วงวิชำกำรของประเทศและประชำชนทั่วไปมำกขึ้น
ประกอบกับให้มีกำรจัดตั้งกองทุนสวัสดิกำรสมำชิกรำชบัณฑิตยสภำเพื่อเป็นประโยชน์แก่สมำชิกรำชบัณฑิตยสภำ
และกำหนดให้รำยได้ที่รำชบัณฑิตยสภำได้รับจำกกำรบริหำรทำงด้ำนวิชำกำรและกำรจัดกำรศึกษำอบรมสำมำรถ
นำไปจ่ำยในกำรดำเนินกำรตำมอำนำจหน้ำที่ของสำนักงำนรำชบัณฑิตยสภำโดยไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรำยได้แผ่นดิน
เพื่อให้มีควำมคล่องตัวในกำรบริหำรงำนวิชำกำรมำกขึ้น
ในปี ๒๕๕๘ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวได้มีพระบรมรำชโองกำรโปรดเกล้ำโปรดกระหม่อมให้ประกำศว่ำเป็น
กำรสมควรปรับปรุงกฎหมำยว่ำด้วยรำชบัณฑิตยสถำน และทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำโปรดกระหม่อมให้ตรำ
พระรำชบัญญัติรำชบัณฑิตยสภำ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งได้ประกำศลงในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๐ ก ลง
วันที่ ๑๓ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๘ และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๔ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป ชื่อหน่วยงำน
“รำชบัณฑิตยสถำน” จึงเปลี่ยนเป็น “สำนักงำนรำชบัณฑิตยสภำ” และ “สภำรำชบัณฑิต” จึงเปลี่ยนเป็น “รำช
บัณฑิตยสภำ”
มำตรำ ๖ ของพระรำชบัญญัติรำชบัณฑิตยสภำ พ.ศ. ๒๕๕๘ ระบุว่ำรำชบัณฑิตยสภำเป็นสถำนที่บำรุงสรรพวิชำ
ซึ่งพระบำทสมเด็จพระปกเกล้ำเจ้ำอยู่หัวได้ทรงสถำปนำขึ้น มีวัตถุประสงค์ที่จะค้นคว้ำและวิจัยเพื่อเผยแพร่
ส่งเสริมแลกเปลี่ยนควำมรู้ พัฒนำ อนุรักษ์ และให้บริกำรทำงวิชำกำรให้เป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศและ
ประชำชน มำตรำ ๑๒ รำชบัณฑิตยสภำมีสมำชิก ๓ ประเภท คือ ๑. ภำคีสมำชิก ๒. รำชบัณฑิต ๓. รำชบัณฑิต
กิตติศักดิ์ และมำตรำ ๒๔ ของพระรำชบัญญัติฉบับนี้ให้มีสภำขึ้นในสำนักงำนรำชบัณฑิตยสภำ เรียกว่ำ “รำช
บัณฑิตยสภำ” ประกอบด้วยนำยกรำชบัณฑิตยสภำ เป็นนำยกสภำ อุปนำยกรำชบัณฑิตยสภำ ๒ คน เป็นอุปนำยก
สภำ รำชบัณฑิตทุกคนเป็นกรรมกำรสภำ โดยมีเลขำธิกำรรำชบัณฑิตยสภำทำหน้ำที่เลขำนุกำรสภำ และรอง
เลขำธิกำรรำชบัณฑิตยสภำทำหน้ำที่ผู้ช่วยเลขำนุกำรสภำ
ในส่วนสำนักงำนรำชบัณฑิตยสภำนั้นเป็นส่วนรำชกำรที่เรียกชื่ออย่ำงอื่น มีฐำนะเป็นกรมไม่สังกัดสำนัก
นำยกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง ตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน ซึ่งมีอำนำจหน้ำที่สำคัญ
หลำยประกำร เช่น ค้นคว้ำ วิจัย บำรุงสรรพวิชำ แล้วนำผลงำนที่ได้สร้ำงสรรค์ออกเผยแพร่ให้เป็นคุณประโยชน์แก่

ประเทศและประชำชนกำรดำเนินงำนเกี่ยวกับกำรทำพจนำนุกรม สำรำนุกรม อักขรำนุกรม อนุกรมวิธำน กำร
บัญญัติศัพท์วิชำกำรสำขำต่ำง ๆ รวมทั้งกำรจัดทำพจนำนุกรมศัพท์วิชำกำรภำษำต่ำงประเทศเป็นภำษำไทยและ
งำนวิชำกำรอื่น ๆ ทั้งกำหนดหลักเกณฑ์ต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำรใช้ภำษำไทย กำรอนุรักษ์ภำษำไทย มิให้แปรเปลี่ยนไป
ในทำงที่เสื่อม กำรส่งเสริมภำษำไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชำติให้ปรำกฏเด่นชัดยิ่งขึ้น
ส่วนรำชบัณฑิตยสภำมีอำนำจหน้ำที่วำงนโยบำยกำรดำเนินงำนด้ำนวิชำกำรตำมอำนำจหน้ำที่ของสำนักงำนรำช
บัณฑิตยสภำ พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบในกำรออกข้อบังคับ และระเบียบเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนของรำชบัณฑิตย
สภำ เลือกนำยกรำชบัณฑิตยสภำ อุปนำยกรำชบัณฑิตยสภำ รวมทั้งมีมติให้ควำมเห็นชอบในกำรเสนอแต่งตั้งรำช
บัณฑิตและรำชบัณฑิตกิตติมศักดิ์
นับตั้งแต่วันที่ ๑๔ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ หน่วยงำน “รำชบัณฑิตยสถำน” ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สำนักงำนรำช
บัณฑิตยสภำ” และ “สภำรำชบัณฑิต” เปลี่ยนชื่อเป็น “รำชบัณฑิตยสภำ” แต่กำรดำเนินงำนทำงด้ำนวิชำกำรและ
กำรนำผลงำนให้บริกำรเผยแพร่สู่ประชำชนยังดำเนินต่อไป พร้อมกำรพัฒนำให้ตอบสนองควำมต้องกำรของ
ประชำชนได้อย่ำงกว้ำงขวำงและรวดเร็วยิ่งขึ้น นอกเหนือจำกกำรผลิตหนังสือวิชำกำรในศำสตร์สำขำต่ำง ๆ กำร
ผลิตรำยกำรวิทยุ รำยกำรโทรทัศน์ กำรจัดทำซีดี ดีวีดี เผยแพร่ควำมรู้ กำรจัดสื่อกำรเรียนรู้รูปแบบ e-learning
ฯลฯ แล้ว ในปี ๒๕๕๘ สำนักงำนรำชบัณฑิตยสภำได้มีกำรนำหนังสือเล่มที่ประชำชนมีควำมต้องกำรนำไปใช้เป็น
อย่ำงมำกมำพัฒนำควำมสำมำรถในกำรนำไปใช้โดยได้จ้ำงศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ
หรือเนคเทค (NECTEC) ให้จัดทำโปรแกรมประยุกต์หรือแอปพลิเคชัน พจนำนุกรม ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ.
๒๕๕๔ และอ่ำนอย่ำงไรและเขียนอย่ำงไร ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน ซึ่งสำมำรถใช้งำนบนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบ
สมำร์ตโฟน ทั้งสำนักงำนรำชบัณฑิตยสภำและเนคเทคได้มีข้อตกลงควำมร่วมมือที่จะนำผลผลิตทำงวิชำกำรอื่น ๆ
มำจัดทำแอปพลิเคชันต่อไปด้วย นอกจำกนี้ สำนักงำนรำชบัณฑิตยสภำได้เพิ่มประสิทธิภำพและส่งเสริมกำรเรียนรู้
ภำษำไทยแก่ผู้พิกำร เช่น กำรจัดทำหนังสือพจนำนุกรม ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน และอ่ำนอย่ำงไรและเขียนอย่ำงไร
ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน เป็นฉบับอักษรเบรลล์ เพื่อผู้พิกำรทำงกำรเห็น ทั้งมีกำรจัดฝึกอบรมกำรอ่ำนออกเสียง
ภำษำไทยที่ถูกต้องแก่เพื่อนคนตำบอดและครูผู้สอนคนตำบอดเพื่อส่งเสริมให้ผู้พิกำรทำงสำยตำและคนตำบอดได้
เรียนรู้กำรอ่ำนออกเสียงภำษำไทยอย่ำงถูกต้องได้อย่ำงเท่ำเทียมกับผู้อื่น
นอกจำกนี้ สำนักงำนรำชบัณฑิตยสภำยังมีโครงกำรจัดทำฐำนข้อมูลคำในพจนำนุกรมฉบับรำชบัณฑิตยสถำน กำร
ส่งเสริมกำรอนุรักษ์ภำษำถิ่นและภูมิปัญญำถิ่นในทุกภำคของประเทศ โดยได้จัดทำองค์ควำมรู้เกี่ยวกับภำษำถิ่น

ภำคเหนือ ภำคอีสำน ภำคใต้ และนำเผยแพร่ทั้งจัดพิมพ์เป็นหนังสือ ผลิตรำยกำรวิทยุ กำรจัดกิจกรรมประกวด
นักเรียนให้เล่ำเรื่องควำมภำคภูมิใจในท้องถิ่นของตนโดยใช้ภำษำถิ่น
หน้ำที่ภำรกิจและบทบำทสำคัญของสำนักงำนรำชบัณฑิตยสภำ อันได้แก่ กำรสร้ำงองค์ควำมรู้ในศำสตร์สำขำต่ำง
ๆ กำรกำหนดมำตรฐำนกำรใช้ภำษำไทย และกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรแก่ประชำชน ได้
ดำเนินกำรและพัฒนำมำอย่ำงต่อเนื่องตลอดระยะเวลำ ๙๐ ปี แห่งกำรสถำปนำรำชบัณฑิตยสภำ นับตั้งแต่วันที่
๑๙ เมษำยน พุทธศักรำช ๒๔๖๙ จนถึงปัจจุบัน

