
ประกาศสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

เรื่อง  การจัดแบงสวนงานในระดับสาขา ฝาย และสวน  

 พ.ศ. 2564 

ตามขอบังคับสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วาดวยการจัดแบงสวนงาน

และการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2564 เพื่อใหการดําเนินงานของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ตามโครงสรางการจัดแบงสวนงานใหม เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  อาศัยอํานาจตามความในขอ 5  และขอ 9 

ของขอบังคับดังกลาว  ผูอํานวยการสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  จึงใหยกเลิกประกาศ

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เรื่อง การจัดแบงสวนงานในระดับสาขา ฝายและสวน 

พ.ศ. 2562  ประกาศ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ 2562 แลวกําหนดใหจัดแบงสวนงานของสถาบันสงเสริมการสอน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ใหมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สอดคลองกับ

ยุทธศาสตรการดําเนินงานของ สสวท. ดังนี้ 

1. สํานักวิชาวิทยาศาสตร

1.1 สาขาฟสิกสและวิทยาศาสตรโลก 

1.2 สาขาเคมีและชีววิทยา 

1.3 สาขาวิทยาศาสตรภาคบังคับ  

2. สํานักวิชาคณิตศาสตรและเทคโนโลยี

2.1 สาขาคณิตศาสตรมัธยมศึกษา 

2.2 สาขาคณิตศาสตรประถมศึกษา 

2.3 สาขาเทคโนโลยี 

3. สํานักวิชาการวัดและประเมินผล

3.1 สาขาวิจัยการศึกษาและพัฒนาการวัดและประเมินผล 

3.2 สาขาการวัดและประเมินผลระดับชาติ 

3.3 สาขาการวัดและประเมินผลระดับนานาชาติ 

4. สํานักพัฒนาและสงเสริมศักยภาพผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและ

เทคโนโลยี

4.1 ฝายพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

      (ฝาย พสวท.) 

4.2 ฝายสงเสริมการผลิตครทูี่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

      (ฝาย สควค.) 

4.3 ฝายโอลิมปกวิชาการและอัจฉริยภาพ 

5. สํานักนวัตกรรม…
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5. สํานักนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 5.1 ฝายนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู 

      5.1.1 สวนเทคโนโลยีทางการศึกษา  

 5.2 ฝายออกแบบและพัฒนาอุปกรณ 

 5.3 ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 5.4 ฝายสื่อสารภาพลักษณองคกร 

6. สํานักบริหารโครงการพิเศษและกิจการนานาชาติ  

   6.1 ฝายบริหารโครงการริเริ่ม 

   6.2 ฝายกิจการนานาชาติ 

   6.3 ฝายบริหารเครือขายและพัฒนาครู 

   6.4 ฝายโลกศึกษาเพื่อพัฒนาสิ่งแวดลอม 

  7. สํานักบริหารและพัฒนาองคกร 

    7.1 ฝายบริหารท่ัวไป 

        7.1.1 สวนอาคาร สถานที่และยานพาหนะ 

   7.2 ฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร  

   7.3 ฝายการเงินและบัญชี 

   7.4 ฝายจัดซื้อและพัสดุ 

 7.5 ฝายบริการและบริหารทรัพยสิน 

8.  โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู 
 

  9.  ฝายตรวจสอบภายใน 
 

  10. ฝายยุทธศาสตร แผนและประกันคุณภาพ 
 

  11. ฝายกฎหมาย 

ทั้งนี้ โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู เปนสวนงานที่มีฐานะเทียบเทาสํานัก 
 

และใหสวนงานตามขอ 1 - 11 ขางตน มีหนาที่และความรับผิดชอบตามที่ปรากฏในเอกสารทายประกาศนี้    

ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่  1 กันยายน  2564  เปนตนไป  

      

 

 
 

ประกาศ ณ วันที่  26  สิงหาคม  พ.ศ. 2564 

 

 
 

 (ศาสตราจารยชูกิจ  ลิมปจํานงค) 

ผูอํานวยการสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

 



คณะกรรมการ สสวท.

ผูอํานวยการ

สํานักพัฒนาและสงเสริมศักยภาพฯ สํานักนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักบริหารและพัฒนาองคกรสํานักบริหารโครงการพิเศษ

และกิจการนานาชาติ 

ฝายบริหารทั่วไป

ฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร 

ฝายการเงินและบัญชี 

ฝายจัดซ้ือและพัสดุ 

ฝายบริการและบรหิารทรัพยสิน 

ฝายบริหารโครงการรเิริ่ม 

ฝายกิจการนานาชาติ 

ฝายบริหารเครอืขายและพัฒนาครู 

ฝายพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษ

ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ฝายสงเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษ

ทางวิทยาศาสตรและคณติศาสตร 

ฝายโอลิมปกวิชาการและอัจฉริยภาพ 

สาขาฟสกิสและวิทยาศาสตรโลก 

สาขาเคมีและชีววิทยา

สาขาวทิยาศาสตรภาคบังคับ

สาขาคณิตศาสตรมัธยมศึกษา 

สาขาคณิตศาสตรประถมศึกษา

สาขาเทคโนโลยี

สาขาวจิัยการศึกษาและพัฒนาการวัดและประเมินผล 

สาขาการวัดและประเมินผลระดับชาต ิ

สาขาการวัดและประเมินผลระดับนานาชาติ 

ฝายตรวจสอบภายใน

ฝายยุทธศาสตร แผนและประกันคุณภาพ

ฝายโลกศึกษาเพ่ือพัฒนาส่ิงแวดลอม

 วันที่ 1 กันยายน 2564

สํานักวิชาคณิตศาสตรและเทคโนโลยี 

โครงสรางการจัดแบงสวนงานของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

สํานักวิชาการวดัและประเมินผลสํานักวิชาวิทยาศาสตร

รองผูอํานวยการ  ผูชวยผูอํานวยการ

ฝายนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู 

ฝายออกแบบและพัฒนาอุปกรณ 

ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ฝายส่ือสารภาพลักษณองคกร 

โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาหลักสตูร*

และการเรียนรู

ฝายกฎหมาย

หมายเหตุ * คณะกรรมการ สสวท. อนุมตัิโครงการน้ีโดยใหมีสถานภาพเทียบเทาสาํนักของ สสวท. เมื่อคราวประชุมวันที่ 13 สิงหาคม 2564
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เอกสารแนบทายประกาศสถาบันสงเสริมการสอนวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 

เรื่อง  การจัดแบงสวนงานในระดับสาขา ฝาย และสวน 

 พ.ศ. 2564 

หนาที่และความรับผิดชอบของแตละสวนงาน 

1. สํานักวิชาวิทยาศาสตร

1.1 สาขาฟสิกสและวิทยาศาสตรโลก 

1.2 สาขาเคมีและชีววิทยา 

1.3 สาขาวิทยาศาสตรภาคบังคับ  

มีหนาที่และความรับผิดชอบเก่ียวกับ 

1. การวิจัย กระบวนการเรียนรู การพัฒนาทักษะ และ การประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรูวิทยาศาสตร

2. การพัฒนา จัดทําและเผยแพร หลักสูตร วิธีการจัดการเรียนรู วิธีและเครื่องมือการวัดผลประเมินผล

สื่อ ตนแบบอุปกรณ และ เทคโนโลยีประกอบการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร 

3. การติดตามความกาวหนาทางวิชาการ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรดานการสอนวิทยาศาสตร

4. การใหบริการวิชาการและงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของกับพันธกิจ สสวท. ดานวิชาวิทยาศาสตร

2. สํานักวิชาคณิตศาสตรและเทคโนโลยี

2.1 สาขาคณิตศาสตรมัธยมศึกษา 

2.2 สาขาคณิตศาสตรประถมศึกษา 

2.3 สาขาเทคโนโลยี 

มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ 

1. การวิจัย กระบวนการเรียนรู การพัฒนาทักษะ และ การประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรูคณิตศาสตรและ

เทคโนโลย ี

2. การพัฒนา จัดทําและเผยแพร หลักสูตร วิธีการจัดการเรียนรู วิธีและเครื่องมือการวัดผล ประเมินผล

สื่อ ตนแบบอุปกรณ และเทคโนโลยีประกอบการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรและเทคโนโลย ี

3. การติดตามความกาวหนาทางวิชาการ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรดานการสอนคณติศาสตรและ

เทคโนโลย ี

4. การใหบริการวิชาการและงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของกับพันธกิจ สสวท. ดานวิชาคณิตศาสตรและเทคโนโลยี
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3. สํานักวิชาการวัดและประเมินผล 

 3.1  สาขาวิจัยการศึกษาและพัฒนาการวัดและประเมินผล 

  มีหนาที่และความรับผิดชอบเก่ียวกับ 

 1. ดําเนินงานวิจัยดานการศึกษาวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน

ตามภารกิจของ สสวท.  รวมทั้งดําเนินการสงเสริม สนับสนุน และรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ ที่เก่ียวของ เพื่อให 

การดําเนินงานวิจัยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

 2. วิจัยและพัฒนาเครื่องมือวัดผลประเมินผลสําหรับผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 

และเทคโนโลยี  รวมทั้งเครื่องมือวัดผลประเมินผลดานอ่ืนๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย ตลอดจนสงเสริมและ

ประสานงานกับหนวยงานที่เก่ียวของในการพัฒนาเครื่องมือวัดผลประเมินผล 

 3. ติดตามความกาวหนาทางวิชาการเก่ียวกับวิธีการวิจัย การพัฒนาระบบ วิธกีาร และเครื่องมือวัดผล

ประเมินผล เพ่ือเปนขอมูลและเผยแพรใหแกหนวยงานตาง ๆ ที่เก่ียวของ  

 4. เผยแพรผลการวิจัยและขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือคุณภาพในการ

ดําเนินงานใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 

 3.2 สาขาการวัดและประเมินผลระดับชาติ 

 มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ  

 1. วิจัยและพัฒนาเครื่องมือวัดผลประเมินผลดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือประเมิน

มาตรฐานการจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีในระดับประเทศ รวมทั้งสงเสริมและ

ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการพัฒนาเครื่องมือวัดผลประเมินผลดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร

และเทคโนโลยี  

 2. วิจัยและพัฒนามาตรฐานการศึกษาดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี เพ่ือเปนเครื่องมือ

ในการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี รวมทั้งสงเสริมและ

ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการพัฒนามาตรฐานการศึกษาดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและ

เทคโนโลยี  

 3. ติดตามความกาวหนาทางวิชาการเกี่ยวกับวิธีการวิจัย การพัฒนาระบบ วิธีการ และเครื่องมือวัดผล

ประเมินผล เพ่ือเปนขอมูลและเผยแพรใหแกหนวยงานตางๆ ที่เก่ียวของ  

 3.3 สาขาการวัดและประเมินผลระดับนานาชาต ิ

 มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ  

 1. ดําเนินการวิจัยทางการศึกษาดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีรวมกับนานาชาติ 

รวมทั้งติดตามความกาวหนาเก่ียวกับคุณภาพของการศึกษาดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี  

 2. พัฒนาระบบการวัดผลประเมินผลทางการศึกษาตามแนวทางการประเมินผลระดับนานาชาติ และ

เผยแพรเครื่องมือวัดผลประเมินผลผานรูปแบบและแนวทางที่เหมาะสม 
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3. ดําเนินการสงเสริมและประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการเตรียมความพรอมเพ่ือพัฒนา

ศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียนสูการพัฒนาอยางยั่งยืน รวมทั้งประสานงานกับ

หนวยงานที่เตรียมความพรอมใหกับครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนเพ่ือการประเมินผลระดับ

นานาชาติ   

4. เผยแพรผลการวิจัยในระดับนานาชาติและขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ของประเทศใหกับรัฐบาล ตนสังกัด และสาธารณะ 

4. สํานักพัฒนาและสงเสริมศักยภาพผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี

4.1 ฝายพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ฝาย พสวท.) 

มีหนาที่และความรับผิดชอบเก่ียวกับ 

1. ดําเนินการและบริหารจัดการเพ่ือสงเสริมการผลิตผูมีความสามารถพิเศษทางดานวิทยาศาสตร

คณิตศาสตรและเทคโนโลย ีใหมีจํานวนเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง เพ่ือเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศ 

2. ดําเนินการและบริหารจัดการเก่ียวกับทุนการศึกษาเพ่ือสงเสริมการผลิตบุคลากรที่มีความสามารถ

พิเศษทางดานวทิยาศาสตร คณติศาสตรและเทคโนโลย ี

3. ดําเนินการและบริหารจัดการใหบุคลากรในโครงการสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางดาน

วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ใหเขามามีสวนรวมในการสนับสนุนการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร

และเทคโนโลยอียางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

4. ดําเนินการและบริหารจัดการเก่ียวกับทุนการศกึษาเพ่ือสงเสริมการผลิตบุคลากรทางการศึกษาที่มี

ความสามารถพิเศษทางดานวิทยาศาสตร คณติศาสตรและเทคโนโลย ี

5. วิจัย และพัฒนาการจัดการศึกษาสําหรับผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและ

เทคโนโลย ี

4.2 ฝายสงเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (ฝาย สควค.) 

มีหนาที่และความรับผิดชอบเก่ียวกับ 

1. ดําเนินการและบริหารจัดการโครงการสงเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร

และคณิตศาสตรใหสามารถเปนผูนําทางวิชาการในโรงเรียน และมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ เพ่ือเปน

ประโยชนตอการเรียนการสอน 

2. ดําเนินการและบริหารจัดการเก่ียวกับทุนการศกึษาเพ่ือสงเสริมการผลิตบุคลากรทางการศึกษาที่มี

ความสามารถพิเศษทางดานวิทยาศาสตร คณติศาสตรและเทคโนโลย ี

3. วิจัย และพัฒนาการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรทางการศึกษาที่มีความสามารถพิเศษทาง

วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลย ี
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4.3 ฝายโอลิมปกวิชาการและอจัฉริยภาพ  

      มีหนาที่และความรับผิดชอบเก่ียวกับ  

 1. ดําเนินการสรรหาและจัดสงนักเรียนไปแขงขันโอลิมปกวิชาการ เพ่ือพัฒนาและกระตุนบรรยากาศทาง

วิชาการ กอใหเกิดความตระหนักในความสําคัญของการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี   

ตอสาธารณชน 

 2. ดําเนินการและบริหารจัดการเพ่ือพัฒนา สงเสริม และเปดโอกาสใหกับผูมีความสามารถพิเศษ

ทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ไดแสดงความสามารถดานปญญาและพัฒนาศักยภาพของตน 

 3. บริหารจัดการองคความรูสําหรับหนวยงานและบุคลากรทางการศึกษาที่เก่ียวของกับการพัฒนาผูที่

มีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณติศาสตรและเทคโนโลย ี

 4. วิจัย และพัฒนาการสรรหาผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร คณติศาสตรและเทคโนโลย ี

5. สํานักนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 5.1 ฝายนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู 

มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ 

 1. สงเสริม วิจัยและพัฒนา วิเคราะหและปรับปรุง สื่อดิจิทัลและนวัตกรรมทางการศึกษาประเภทตางๆ 

ประกอบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ใหสอดคลองกลมกลืนกับหลักสูตรการ

เรียนรู 

 2. ใหความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ ในการออกแบบ ผลิต และตรวจสอบคุณภาพ รวมท้ังสงเสริม 

สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาสื่อดิจิทัลและนวัตกรรมทางการศึกษาประเภทตางๆ ประกอบการเรียนการสอน

วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลย ี

 3. สงเสริม ผลักดัน ใหมีการใชสื่อดิจิทัลและนวัตกรรมทางการศึกษาประเภทตาง ๆ ประกอบการเรียน

การสอนวิทยาศาสตร คณติศาสตรและเทคโนโลย ีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเรียนการสอน  

 4. ติดตามความกาวหนาทางวิชาการทั้งในและตางประเทศ เพ่ือพัฒนาศักยภาพดานการออกแบบและ

ผลิตสื่อดิจิทัลและนวัตกรรมทางการศึกษาประเภทตางๆ ประกอบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร

และเทคโนโลย ี

 5. ใหคําปรึกษา แนะนํา บรรยาย เผยแพรขอมูลและฝกอบรม บุคลากรของสถาบัน ตลอดจนบุคลากร

ทางการศึกษาและผูสนใจทั่วไป ใหสามารถใชสื่อดิจิทัลและนวัตกรรมทางการศึกษาประเภทตางๆ ใน 

การปฏิบัติงาน การเรียนการสอน พัฒนาวิชาการ หรือพัฒนาคุณภาพการเรียนรูของผู เรียนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 6. ใหบริการและบริหารจัดการงานหองสมุด 

5.1.1 สวนเทคโนโลยีทางการศึกษา   

       มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ 

 1. ออกแบบและผลิต งานศิลป ภาพกราฟกและอินโฟกราฟก สื่อวีดิทัศน ประกอบการเรียนการสอน

วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลย ีใหสอดคลองกับหลักสูตรการเรียนรู 
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 2. รวมมือกับหนวยงานตางๆ ในการออกแบบและผลิต งานศิลป ภาพกราฟกและอินโฟกราฟก 

สื่อวีดิทัศน ประกอบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลย ี

 3. วิเคราะห พัฒนา และปรับปรุง งานศิลป ภาพกราฟกและอินโฟกราฟก สื่อวีดิทัศน ประกอบการเรียน

การสอนวิทยาศาสตร คณติศาสตรและเทคโนโลยี เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเรียนการสอน 

 4. ติดตามความกาวหนาทางวิชาการทั้งในและตางประเทศ เพ่ือพัฒนาศกัยภาพดานการออกแบบและ

ผลิตงานศิลป ภาพกราฟกและอินโฟกราฟก สื่อวีดิทัศน ประกอบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร

และเทคโนโลย ี

 5. สงเสริมและใหคําปรึกษา แนะนํา บรรยาย เผยแพรขอมูลและฝกอบรม บุคลากรของ สสวท. 

ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาและผูสนใจทั่วไป ใหสามารถออกแบบ ผลิต หรือใช งานศิลป ภาพกราฟกและ

อินโฟกราฟก สื่อวีดิทัศน ในการปฏิบัติงาน การเรียนการสอน พัฒนาวิชาการ หรือพัฒนาคุณภาพการเรียนรู

ของผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 6. ใหบริการและบริหารจัดการงานโสตทัศนศึกษา เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของ สสวท. 

 5.2 ฝายออกแบบและพัฒนาอุปกรณ 

 มีหนาที่และความรับผิดชอบเก่ียวกับ 

 1. สงเสริม และดําเนินการวิจัยและพัฒนาตนแบบอุปกรณปฏิบัติการวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร

และเทคโนโลยีใหสอดคลองกับหลักสูตรการเรียนรู 

 2. วิเคราะหและปรับปรุงตนแบบอุปกรณประกอบการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี 

เพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการเรียนการสอน 

 3. วิเคราะหและปรับปรุงอุปกรณประกอบการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีให

เหมาะสมกับการจําหนายเชิงพาณิชย   

 4. ประสานงานและดําเนินการเพ่ือสนบัสนุนการบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญาของ สสวท. 

 5. ติดตามความกาวหนาทางวิชาการทั้งในและตางประเทศ เพ่ือพัฒนาศกัยภาพดานการออกแบบและ

ผลิตอุปกรณปฏิบัติการวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลย ี

 6. ใหคําปรึกษา แนะนํา บรรยาย เผยแพรขอมูลและสาธิตการสราง การใชงานและการบํารุงรักษา

อุปกรณประกอบการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีแกบุคลากรทางการศึกษาและประชาชน

ทั่วไป 

 5.3 ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- งานบริการสารสนเทศ 

 มีหนาที่และความรับผิดชอบเก่ียวกับ 

 1. ศึกษา วิจัย และติดตามความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือนํามาพัฒนา

หรือประยุกตใชสําหรับเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานของสสวท.ใหดียิ่งข้ึน  

 2. วางแผน ออกแบบ พัฒนา จัดหาบริหารจัดการ บํารุงรักษาฮารดแวรและซอฟตแวรโครงสราง

พ้ืนฐานเพ่ือใหบริการระบบสารสนเทศ สําหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานอยางเพียงพอเหมาะสมและปลอดภัย 
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 3. ใหคําปรึกษา ใหความรู ขอแนะนําแกหนวยงานตางๆ ในการพัฒนาระบบสารสนเทศและการใชงาน

ระบบสารสนเทศ 

- งานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ  

 มีหนาที่และความรับผิดชอบเก่ียวกับ 

 1. วางแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติงาน แผนดําเนินงานดานการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ 

สสวท. 

 2. วางมาตรฐานการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการและขอมูลดานการ

บริหารจัดการศึกษาเพ่ือประโยชนในการเชื่อมโยงฐานขอมูล 

 3. วิเคราะห ออกแบบระบบ  เพื่อนํามาปรับปรุง พัฒนา บํารุงรักษาระบบฐานขอมูลกลาง ระบบ

สารสนเทศเพ่ือการยกระดบัคุณภาพการใหบริการและระบบบริหารจัดการ 

 4. รวมมือกับหนวยงานอื่นเพ่ือพัฒนาความรูและทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับบุคลากรของ 

สสวท. 

 5. ใหคําปรึกษา แนะนําแกหนวยงานตาง ๆ ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 6. ศึกษาวิจัยและติดตามความกาวหนาของเทคโนโลยีดานการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือนํามาพัฒนา 

ใหเปนประโยชนในการเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของ สสวท.  

5.4 ฝายสื่อสารภาพลักษณองคกร 

  มีหนาที่และความรับผิดชอบเก่ียวกับ  

 1. วิเคราะหขอมูลและกําหนดยุทธศาสตร นโยบายและแนวทางในการสรางภาพลักษณที่ดีของ สสวท. 

 2. ดําเนินการเพ่ือสรางสรรคกิจกรรม เอกสาร สื่อวัสดุตาง ๆ และโครงการเพื่อประชาสัมพันธผาน

ชองทาง และสื่อตาง ๆ ในการสรางและเผยแพรภาพลักษณท่ีดีของ สสวท. 

 3. เผยแพรและประชาสัมพันธขอมูล / ขาวสาร ติดตอประสานงานกับสื่อมวลชน หรือหนวยงานอื่น 

และสรางความเขาใจที่ถูกตองทั้งภายในและภายนอก เพ่ือสรางภาพลักษณท่ีดีของ สสวท. 

 4. กําหนดแนวปฏิบัติและวิธีการในการใหบริการขอมูลและการแกไขปญหาตางๆ ตอหนวยงาน

ภายนอกใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

 5. เปนศูนยกลางการติดตอจากหนวยงานและบุคลากรภายนอกสถาบัน และประสานงานกับ

หนวยงานตาง ๆ ภายในสถาบันเพ่ือสนับสนุนขอมูลของ สสวท.และสนับสนุนการแกไขปญหาตาง ๆ ใหมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 6. บริหารศูนยขอมูลผูติดตอของ สสวท. เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาและการดําเนินงานของ สสวท. ใหมี

ประสิทธิภาพ ตลอดจนสงเสริมภาพลักษณของ สสวท. 

 

 

 

 

 



7 
 

6. สํานักบริหารโครงการพิเศษและกิจการนานาชาติ 

 6.1 ฝายบริหารโครงการริเริ่ม 

 มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ   

 1. ศึกษา วิเคราะห สังเคราะห และจัดทําเปนขอมูลหรือโครงการ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานใน

โครงการริเริ่มของ สสวท.  

 2. ดําเนินการรวมกับบุคลากรหรือหนวยงานภายในและภายนอก สสวท. เพ่ือดําเนินการในโครงการ

ริเริ่มของ สสวท. ตลอดจนดําเนินการพัฒนาตนแบบและถายโอนงานใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของโดยตรงตอไป  

 3. ใหคําปรึกษา แนะนําเก่ียวกับกระบวนการการจัดทําโครงการริเริ่มที่สอดคลองกับภารกิจและ

ยุทธศาสตรของ สสวท.  

 6.2 ฝายกิจการนานาชาต ิ

 มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ  

 1. ศึกษา วิเคราะห สังเคราะห และจัดทําเปนขอมูลดานกิจการนานาชาติ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน

ตามยุทธศาสตรของ สสวท. 

 2. ประสานกับบุคลากรหรือหนวยงานในตางประเทศเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานตามยุทธศาสตรของ 

สสวท.  

 3. สนับสนุนการดําเนินงานภายในที่เก่ียวของกับกิจการนานาชาติของ สสวท.  

 4. แสวงหาความรวมมือและสรางเครือขายนานาชาติเพ่ือสนับสนุนการศึกษาดานวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตรและเทคโนโลย ี

 6.3 ฝายบริหารเครือขายและพัฒนาคร ู

 มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ 

 1. ประสาน สงเสริม และสนับสนุนบุคลากรและหนวยงานภายใน สสวท. ใหเกิดเปนเครือขาย 

ความรวมมือกับหนวยงานภายนอกที่เก่ียวของในการจัดการศึกษาของภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อพัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตร คณติศาสตรและเทคโนโลย ี

 2. ศึกษา วิจัยและพัฒนากระบวนการยกระดับสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาดานวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตรและเทคโนโลย ี

 3. วางแผน กําหนดแนวทางและรวมบริหารเครือขายทางการศึกษาในรูปแบบการจัดการเครือขาย 

และการสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานและองคกรที่เก่ียวของในการพัฒนาหลักสูตร สื่อ อุปกรณ 

กระบวนการเรียนการสอน การประเมินมาตรฐาน 

 4. ดําเนินการโครงการโรงเรียนพระราชดําริฯ และโครงการโรงเรียนคุณภาพดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร

และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. 

 - โครงการโรงเรียนพระราชดําริฯ  

 มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ 
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 1. สรางเครือขายความรวมมือในการยกระดับคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาดานวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตรและเทคโนโลยี โรงเรียนในโครงการพระราชดําริฯ (โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน โรงเรียน 

พระปริยัติธรรม โรงเรียนทองถ่ินทุรกันดาร) 

 2. พัฒนาคณาจารยจากเครือขายและพัฒนาครูผูสอน ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี

โรงเรียนในโครงการพระราชดําริฯ ใหสามารถจัดการเรียนการสอนเชิงปฏิบัติการ ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศกึษาขั้นพื้นฐานและตามแนวทางสะเต็มศึกษา 

 3. สงเสริมและสนับสนุน การเชิดชูเกียรติครู ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี โรงเรียนใน

โครงการพระราชดําริฯ โดยการมอบโลรางวัล เข็มเชิดชูเกียรติ เกียรติบัตร และเงินรางวัล 

 4. สงเสริม สนับสนุน ทุนการศึกษาตอ สําหรับครูผูสอน ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี 

โรงเรียนในโครงการพระราชดําริฯ 

 5. สงเสริม สนับสนุน สื่อ อุปกรณ คณิตศาสตร วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน และพัฒนาสถานศึกษา เพ่ือ 

การเรียนการสอนวิทยาศาสตร คณติศาสตรและเทคโนโลยีที่เหมาะสม มีคุณภาพ และทันสมัย 

 6. ดําเนินการพัฒนาฐานขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลย ี

โรงเรียนในโครงการพระราชดําริฯ 

 - โครงการโรงเรียนคุณภาพดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. 

 มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ 

 1. สรางเครือขายความรวมมือในการยกระดับคุณภาพสถานศึกษาดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ

เทคโนโลยีในทุกสังกัด 

 2. พัฒนาศักยภาพของสถานศึกษา นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 

และเทคโนโลย ี

 3. พัฒนาฐานขอมูลสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ

เทคโนโลยี ของโรงเรียนที่เขารวมโครงการ 

 4. สงเสริม สนับสนุน สื่ออุปกรณ ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ของโรงเรียนที่เขารวม

โครงการ 

 6.4 ฝายโลกศึกษาเพื่อพัฒนาสิ่งแวดลอม (GLOBE) 

 มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ 

 1. เปนผูแทนฝายไทยในการดําเนินการรวมกับ The U.S. National Aeronautics and Space 

Administration (NASA) เพ่ือดําเนินโครงการ The Global Learning and Observations to Benefit the 

Environment (GLOBE) ภายใตความรวมมือระหวางรัฐบาลไทยและรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ในการพัฒนา

ศักยภาพของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการศึกษาคนควาวิจัยเก่ียวกับสิ่งแวดลอมในธรรมชาติ

ดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร เพ่ือใหเขาใจความสัมพันธของระบบตางๆของโลก และตระหนักถึงสภาพ

และปญหาสิ่งแวดลอมในระดับทองถ่ินและระดับโลก (อากาศ น้ํา ดิน สิ่งปกคลุมดิน/ชีววิทยา) 
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 2. ติดตามความกาวหนาทางวิชาการทั้งในและตางประเทศ วิจัย พัฒนา สงเสริม สนับสนุน จัดทํา

หลักสูตร วิธีการเรียนรู สื่อ อุปกรณ กิจกรรม และการประเมินผลการจัดการเรียนรู ที่เกี่ยวของกับการศึกษา

โลกทั้งระบบเพ่ือประโยชนของการพัฒนาสิ่งแวดลอม 

 3. บริหารจัดการและดําเนินงานรวมกับเครือขายท้ังในและตางประเทศ เพ่ือพัฒนาและสงเสริมผูเรียน 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป ใหเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร และใชกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตรในการสืบเสาะหาความรูและมีสวนรวมในการแกปญหาท้ังในระดับทองถ่ิน

และระดับโลก 

 4. สงเสริมการทํางานวิจัย วิทยาศาสตรโลกทั้งระบบ ระดับโรงเรียน 

 5. ใหคําปรึกษา แนะนําเก่ียวกับหลักสูตร วิธีการเรียนรู การวัดประเมินผล สื่อการเรียนการสอนที่ใช

ในการจัดการเรียนรูดานวิทยาศาสตรโลกทั้งระบบเพ่ือประโยชนของการพัฒนาสิ่งแวดลอม 

7. สํานักบริหารและพัฒนาองคกร 

  7.1 ฝายบริหารทั่วไป 

- งานการประชมุ 

มีหนาที่และความรับผิดชอบเก่ียวกับ 

 1. จัดเตรียมเอกสาร ประสานงาน ดําเนินการและอํานวยความสะดวกกับหนวยงานตางๆ ทั้งภายในและ

ภายนอก เก่ียวกับการประชุมคณะกรรมการบริหารของ สสวท. รวมถึงการประชุมผูบริหารของ สสวท. 

      2. ดําเนินการและประสานงานกับบุคลากรและหนวยงานตาง ๆ เพ่ือสนับสนุนการจัดการประชุมและ 

การสัมมนาของ สสวท. 

      3. บันทึกรายงานการประชุม จัดเก็บเอกสารและขอมูลการประชุมตาง ๆ ของ สสวท. 

- งานสารบรรณ 

มีหนาที่และความรับผิดชอบเก่ียวกับ 

 1. ดําเนินการรับ – จัดสง ลงทะเบียน และเก็บรักษาเอกสารของ สสวท. 

     2. รางและจัดทําหนังสือที่เก่ียวกับการดําเนินงานของ สสวท. ในสวนกลาง (กรณีที่ไมเก่ียวของกับ 

หนวยงานใดหนวยงานหนึ่งโดยเฉพาะ) 

- งานเลขานุการผูบริหาร 

มีหนาที่และความรับผิดชอบเก่ียวกับ 

      1. กลั่นกรองงาน และขอมูลของการเสนอเรื่องใหผูบริหารเพ่ือการตัดสินใจ 

 2. รับรองผูมาติดตอกับผูบริหารของ สสวท. 

      3. ประสานงานติดตอกับหนวยงานตาง ๆ สําหรับการดําเนินงานของผูบริหารทั้งภายในและภายนอก

สสวท. 
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7.1.1 สวนอาคารสถานที่และยานพาหนะ       

 งานอาคารสถานที ่

 มีหนาที่และความรับผิดชอบเก่ียวกับ 

 1. กําหนดแนวนโยบาย และวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการใชอาคารสถานที่เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของ 

สสวท. อยางมีประสิทธิภาพ  

 2. บริหารจัดการระบบรักษาความปลอดภัยภายใน สสวท. 

 3. ดําเนินงานและบริหารจัดการการบํารุงรักษาและการประกันภัยอาคาร สินทรัพยเครื่องใชสํานักงาน 

ตลอดจนสาธารณปูโภคภายในอาคาร เพ่ือใหมีการใชงานไดอยางตอเนื่อง และปลอดภัย 

 งานยานพาหนะ 

 มีหนาที่และความรับผิดชอบเก่ียวกับ 

 1. กําหนดแนวนโยบาย และวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการใชยานพาหนะเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของ 

สสวท.อยางมีประสิทธิภาพ  

 2. บํารุงรักษายานพาหนะของ สสวท. รวมถึงบริหารจัดการเก่ียวกับงานทะเบียน การตอทะเบียนและ

การประกันภัยยานพาหนะ 

 3. บริการเก่ียวกับยานพาหนะกับหนวยงานตางๆ ที่เก่ียวของกับการดําเนินการของ สสวท. 

7.2 ฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร 

- งานบริหารทรัพยากรบุคคล    

 มีหนาที่และความรับผิดชอบเก่ียวกับ  

 1. วางแผน  กําหนดกรอบนโยบายและแผนบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของ 

สสวท. 

 2. กําหนดตําแหนงงาน วางแผนอัตรากําลัง ดําเนินการสรรหา แตงตั้ง โยกยายและเลื่อนตําแหนง

พนักงาน รวมถึงจัดทําทะเบียนประวัติพนักงานใหครบถวน ถูกตอง และเปนปจจุบัน 

 3. ปรับปรุงโครงสรางและระบบการจายคาตอบแทนและสวัสดิการ รวมถึงดําเนินการการจาย

เงินเดือน และการเบิกจายสวัสดิการ 

 4. ดําเนินการและบริหารจัดการพัฒนาความกาวหนาในอาชีพของพนักงาน 

 5. เสริมสรางความเขาใจอันดีในหมูพนักงาน และความผูกพันในองคกรของพนักงาน 

 6. เสนอแนะ ใหคําแนะนําเก่ียวกับวินัย และระเบียบพนักงาน กับหนวยงานตางๆ ของ สสวท. รวมถึง

ติดตามใหพนักงานปฏิบัติสอดคลองกับระเบียบวินัยที่กําหนด และดําเนินงานตามขั้นตอน เก่ียวกับระเบียบ 

คําสั่ง และวินัยพนักงาน 

- งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล    

 มีหนาที่และความรับผิดชอบเก่ียวกับ 

 1. วางแผน  กําหนดกรอบนโยบายการพัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะความสามารถ (Competency) 

ที่เหมาะสม สอดคลองกับเปาหมายและนโยบายของ สสวท. 
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 2. บริหารจัดการและดําเนินการเก่ียวกับระบบการเรียนรูดวยตนเอง การศึกษาตอ การฝกอบรม ดูงาน 

สัมมนา ทั้งในและนอกประเทศ เพ่ือสนับสนุนใหการพัฒนาบุคลากรของ สสวท. 

 3. ติดตามและประเมินผล เพ่ือใหระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคลดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผล 

 4. ดําเนินการดานการสรางความผูกพันใหกับบุคลากร สสวท. 

 5. ใหคําปรึกษาดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลแกผูบริหารและพนักงาน 

- งานพัฒนาองคกร    

 มีหนาที่และความรับผิดชอบเก่ียวกับ 

 1. วางแผนและดําเนินการโครงการหรือกิจกรรมที่จะมีผลตอความกาวหนาขององคกร 

 2. ประสานการดําเนินงานเก่ียวกับกิจกรรมท่ีสงเสริมความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate social 

responsibility : CSR)   

 3. ประสานการดําเนินงานกิจกรรมสัมพันธรวมกับสโมสร สสวท. 

- งานบริหารองคความรู    

 มีหนาที่และความรับผิดชอบเก่ียวกับ 

 1. ริเริ่มและดําเนินการ พัฒนา และบริหารฐานขอมูล และองคความรูทางการศึกษาวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตรและเทคโนโลยีอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ 

 2. เผยแพรขอมูลเพ่ือสนับสนุนการใหมีการใชองคความรูของ สสวท.อยางแพรหลาย 

 3. สนับสนุนและผลักดันใหมีการนําองคความรูของ สสวท.ไปใชประโยชนใหมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลสูงสุด 

 7.3 ฝายการเงินและบัญช ี 

- สวนการเงิน    

       มีหนาที่และความรับผิดชอบเก่ียวกับ 

 1. ควบคุมดูแล พัฒนาระบบ และวิธีปฏิบัติทางการเงินใหถูกตอง เหมาะสม มีประสิทธิภาพ  

สอดคลองกับขอกําหนด กฎ ระเบียบตาง ๆ ที่เก่ียวของ 

 2. ตรวจสอบ และดําเนินการเก่ียวกับการรับและจายเงินใหมีประสิทธิภาพ และถูกตองสอดคลองกับ

ขอกําหนด กฎ ระเบียบ ขอบังคบัตาง ๆ ที่เก่ียวของ 

 3. ตรวจสอบ วิเคราะห และจัดทํารายงานทางการเงินตาง ๆ ของ สสวท. ใหครบถวน ถูกตองตาม

กําหนดเวลา 

 4. รับ-สง จัดเก็บ เอกสารทางการเงินใหเปนระบบ ถูกตอง และปลอดภัย 

- สวนบัญชี    

     มีหนาที่และความรับผิดชอบเก่ียวกับ 

 1. ควบคุมดูแล พัฒนาระบบ และวิธีปฏิบัติทางบัญชีใหถูกตอง เหมาะสม มีประสิทธิภาพสอดคลองกับ

ขอกําหนด กฎ ระเบียบตาง ๆ ที่เก่ียวของ 
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 2. บริหารจัดการ ตรวจสอบและดําเนินการบันทึกบัญชีของ สสวท.ใหครบถวน ถูกตอง และสอดคลอง

กับขอกําหนด กฎ ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ที่เก่ียวของ 

 3. ตรวจสอบ วิเคราะห และจัดทํารายงานทางบัญชีการเงินตาง ๆ ของ สสวท. ใหครบถวนถูกตองตาม

กําหนดเวลา 

         4. รับ-สง จัดเก็บ เอกสารลงบัญชี และใบสําคัญทางบัญชีใหเปนระบบ ถูกตอง และปลอดภัย 

 7.4 ฝายจัดซ้ือและพัสดุ 

 - งานจัดซื้อ จัดจาง    

 มีหนาที่และความรับผิดชอบเก่ียวกับ 

 1. วางแผน พัฒนา ระบบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจางใหถูกตอง เหมาะสม และสามารถ

สนับสนุนการดําเนินงานของ สสวท. ใหมีประสิทธิภาพ 

 2. ดําเนินการจัดซื้อ จัดจาง พัสดุและบริการตาง ๆ ของ สสวท. ตามความตองการใชงานใหมี

ประสิทธิภาพ ถูกตอง ครบถวน และสอดคลองกับกฎ ระเบียบขอบังคับและนโยบายที่เก่ียวของ 

 3. ติดตามการสงมอบพัสดุและบริการตาง ๆ ใหครบถวน และสอดคลองกับความตองการใชงาน 

 4. ตรวจสอบ วิเคราะห และรายงานผลการดําเนินงาน รวมถึงประเมินผูขายและผูใหบริการกับ สสวท. 

 5. เก็บรวบรวมขอมูล เอกสารการจัดซื้อ จัดจาง ไวอยางเปนระบบ ถูกตอง ปลอดภัย 

- งานคลังพัสดุ    

 มีหนาที่และความรับผิดชอบเก่ียวกับ 

 1. วางแผน พัฒนา ระบบและวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการคลังพัสดุใหถูกตอง เหมาะสม และสามารถ

สนับสนุนการดําเนินงานของ สสวท. ใหมีประสิทธิภาพ 

 2. ดําเนินการเก่ียวกับการเบิกจาย เก็บรักษาพัสดุ เครื่องใช สํานักงานของ สสวท.ใหมีประสิทธิภาพ 

ถูกตอง สอดคลองกับกฎ ระเบียบ ขอบังคบั และนโยบายตาง ๆ ที่เก่ียวของ 

 3. บริหารจัดการการขอจัดซื้อพัสดุและเครื่องใชตาง ๆ ใหพอเพียงตอการใชงาน 

7.5 ฝายบริการและบริหารทรัพยสิน  

มีหนาที่และความรับผิดชอบเก่ียวกับ 

 1. วางกรอบนโยบาย การปฏิบัติงานดานการตลาดและการจัดจําหนายสื่อของ สสวท. 

 2. บริหารจัดการและดําเนินการ การปฏิบัติงานดานการตลาดและการจัดจําหนายสื่อของ สสวท. ให

เปนไปอยางมีระบบ และมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 3. ใหความชวยเหลือ ตอบขอซักถาม และใหความรูแกหนวยงานตาง ๆ เพ่ือสนับสนุนการบริหาร

จัดการการปฏิบัติงานดานการตลาดและการจัดจําหนายสื่อของ สสวท. และจัดการทรัพยสินทางปญญาให

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุดแก สสวท. 

 4. บริหารจัดการในสวนอาคารหอพักและหองประชุมของ สสวท. 

 5. วางกรอบนโยบาย การปฏิบัติและการแบงปนผลประโยชนเก่ียวกับทรัพยสินทางปญญาใหมี

ประสิทธิภาพ 
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 6. บริหารจัดการและดําเนินการเก่ียวกับทรัพยสินทางปญญาให เปนไปอยางมีระบบ และมี

ประสิทธิภาพสูงสุด 

 7. ผลักดันใหมีการนําทรัพยสินทางปญญาไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย และนําไปพัฒนาประเทศ

ทางดานคณติศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

 8. ดําเนินการบริการวิชาการเพ่ือเผยแพรหนังสือ สื่อ กิจกรรม สสวท. อยางเปนระบบ 

8. โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู 

หนาที่และความรับผิดชอบเก่ียวกับ  

พัฒนาระบบงานเพ่ือเตรียมการจัดตั้งสถาบันพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรูเพื่อใหการจัดหลักสูตร

สอดคลองกับวัตถุประสงคและเปาหมายของการจัดการศึกษาในรางพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิ      

พ.ศ. … โดยศึกษาคนควา วิเคราะห วิจัย พัฒนา จัดทําตนแบบ จัดระบบ และรวมมือกับหนวยงานที่เก่ียวของ    

ใหเกิดระบบงานดานตางๆ ดังนี้  

1. การจัดทําตนแบบหลักสูตร กระบวนการเรียนรู และการวัดและประเมินผล  

2. การพัฒนาบุคลากรการศึกษา  

3. การติดตามใชหลักสตูรและการจัดกระบวนการเรียนรู 

4. การเทียบเคียงและเทียบโอนผลการเรียน ทักษะ ความรู ประสบการณ และสมรรถนะ  

รวมถึงงานอื่น ๆ ที่เก่ียวของตามที่ไดรับมอบหมาย 

9. ฝายตรวจสอบภายใน 

 มีหนาที่และความรับผิดชอบเก่ียวกับ 

 1. ตรวจสอบการดําเนินการของหนวยงานตาง ๆ ในสถาบันเก่ียวกับการจัดการดานการปฏิบัติงานเพ่ือ

ประเมินผลการดําเนินงานดานประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนความคุมคาของงบประมาณและ

ทรัพยากรที่ไดรับ ตลอดจนเสนอแนะวิธีการปรับปรุงแกไขเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลยิ่งข้ึน 

 2. สอบทานการดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดการดานการเงิน เอกสารหลักฐาน การใชจายงบประมาณ 

และการปฏิบัติใหถูกตองตามระบบบัญชี ระบบการเงิน ขอบังคบั มติคณะรัฐมนตรี และกฎหมายที่เก่ียวของ  

 3. ติดตาม การทํางานของแตละหนวยงาน รวมกันเสนอมาตรการแกไขปรับปรุง ตามที่ไดเสนอแนะให

สอดคลองกับระเบียบและแนวทางการตรวจสอบ เพ่ือพัฒนาใหมีคุณภาพยิ่งข้ึน  

 4. ริเริ่มและพัฒนาระบบและระเบียบวิธีปฏิบัติของการตรวจสอบภายในใหมีประสิทธิภาพและเปนไป

ตามกฎ ระเบียบที่เก่ียวของตลอดเวลา 

 5. ประสานงานการตรวจสอบบัญชีกับผูตรวจสอบบัญชีจากสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน เพื่อให 

การรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของสถาบันในรอบป และตอบบันทึกสอบถามการใชจายตาง ๆ และ 

การปฏิบัติงานของ สสวท. 
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10. ฝายยุทธศาสตร แผนและประกันคุณภาพ 

- งานนโยบายและแผน 

  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ 

 1. ศึกษา คนควา วิจัย วิเคราะห และสรุปผล เพื่อสนับสนุนการกําหนดและปรับปรุงยุทธศาสตรและ

เปาหมาย ทั้งระยะสั้น และระยะยาว  

 2. กําหนดแผนการดําเนินงานของสถาบันรวมถึงตัวชี้วัด  

 3. รวบรวม วิเคราะห และสรุปแผนการดําเนินงานของหนวยงานภายใน ใหสอดคลองกับทิศทาง 

การดําเนินงานของสถาบัน  

 4. จัดทําแผนงบประมาณของสถาบันใหสอดคลองกับแผนการดําเนินงาน  

 5. ประสานงานการดําเนินงานกับคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรฯ 

 - งานติดตาม และประกันคุณภาพ  

 มีหนาที่และความรับผิดชอบเก่ียวกับ  

 1. ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสถาบันและหนวยงานภายในตามตัวชี้วัดที่กําหนด  

 2. ติดตาม และตรวจสอบการใชงบประมาณของสถาบันใหสอดคลองกับแผนงบประมาณ และกฎ 

ระเบียบที่เก่ียวของ  

 3. จัดทํารายงานเพ่ือประเมินผลและตรวจสอบประสิทธิภาพการดําเนินงานของสถาบัน  

 4. ดําเนินการ ติดตาม และควบคุมใหการดําเนินงานเปนไปตามเกณฑประกันคุณภาพภายในของ

สถาบัน  

 5. วิเคราะห และกําหนดแนวทางปฏิบัติ เก่ียวกับการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในของ

สถาบัน  

 6. ดําเนินการ ติดตาม และควบคุม เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน รวมทั้งให

ความรูกับผูที่เก่ียวของภายในสถาบัน  

 7. ประสานงานการดําเนินงานกับคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 

11. ฝายกฎหมาย 

 มีหนาที่และความรับผิดชอบเก่ียวกับ 

 1. วางแผน  กําหนดกรอบการปฏิบัติเกี่ยวกับงานกฎหมายเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของ สสวท.  

ใหมีประสิทธิภาพ 

 2. ดําเนินงาน ราง จัดทํา แกไข ปรับปรุง เกี่ยวกับงานสัญญา งานคดีและวินัย งานนิติกรรม งานกฎหมาย 

กฎระเบียบ และขอบังคับ ที่เก่ียวของกับการดําเนินงานของ สสวท. 

 3. ตรวจสอบ ตีความ ใหคําแนะนําปรึกษาดานกฎหมาย สัญญา นิติกรรม หรือขอตกลง หรือเอกสาร

อ่ืนๆ ที่มีผลทางกฎหมาย ที่เก่ียวกับการดําเนินงานของ สสวท. 

 4. รวบรวม กฎหมาย ขอบังคบั และระเบียบที่เก่ียวของกับ สสวท. 

 5. ปฏิบัติหนาที่เปนตัวแทนของ สสวท.ในการเขารวมพิจารณาดานกฎหมาย การฟอง ถูกฟองรอง 

และการสอบสวน ดําเนินคดี 




