ประกาศสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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.) ใหมีความเหมาะสมและมี ประสิทธิภาพในการปฏิ บัติ งาน สอดคลองกั บ
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 ฝายสงเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
(ฝาย สควค.)
4.3 ฝายโอลิมปกวิชาการและอัจฉริยภาพ
5. สํานักนวัตกรรม…

-25. สํานักนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ฝายนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู
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 ฝายบริหารทั่วไป
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)
ผูอํานวยการสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

โครงสรางการจัดแบงสวนงานของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะกรรมการ สสวท.
ฝายตรวจสอบภายใน
ฝายยุทธศาสตร แผนและประกันคุณภาพ
ฝายกฎหมาย

สํานักวิชาวิทยาศาสตร

ผูอํานวยการ
รองผูอํานวยการ

สํานักวิชาคณิตศาสตรและเทคโนโลยี

ผูชวยผูอํานวยการ

สํานักวิชาการวัดและประเมินผล

สาขาฟสกิ สและวิทยาศาสตรโลก

สาขาคณิตศาสตรมัธยมศึกษา

สาขาวิจัยการศึกษาและพัฒนาการวัดและประเมินผล

สาขาเคมีและชีววิทยา

สาขาคณิตศาสตรประถมศึกษา

สาขาการวัดและประเมินผลระดับชาติ

สาขาวิทยาศาสตรภาคบังคับ

สาขาเทคโนโลยี

สาขาการวัดและประเมินผลระดับนานาชาติ

สํานักพัฒนาและสงเสริมศักยภาพฯ
ฝายพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ฝายสงเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
ฝายโอลิมปกวิชาการและอัจฉริยภาพ

วันที่ 1 กันยายน 2564

สํานักนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สํานักบริหารโครงการพิเศษ
และกิจการนานาชาติ

โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาหลักสูตร*
และการเรียนรู

สํานักบริหารและพัฒนาองคกร

ฝายนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู

ฝายบริหารโครงการริเริ่ม

ฝายบริหารทั่วไป

ฝายออกแบบและพัฒนาอุปกรณ

ฝายกิจการนานาชาติ

ฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร

ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝายบริหารเครือขายและพัฒนาครู

ฝายการเงินและบัญชี

ฝายสื่อสารภาพลักษณองคกร

ฝายโลกศึกษาเพื่อพัฒนาสิ่งแวดลอม

ฝายจัดซื้อและพัสดุ
ฝายบริการและบริหารทรัพยสิน

หมายเหตุ * คณะกรรมการ สสวท. อนุมตั ิโครงการนี้โดยใหมีสถานภาพเทียบเทาสํานักของ สสวท. เมื่อคราวประชุมวันที่ 13 สิงหาคม 2564
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เอกสารแนบทายประกาศสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เรื่อง การจัดแบงสวนงานในระดับสาขา ฝาย และสวน
พ.ศ. 2564
หนาที่และความรับผิดชอบของแตละสวนงาน
1. สํานักวิชาวิทยาศาสตร
1.1 สาขาฟสิกสและวิทยาศาสตรโลก
1.2 สาขาเคมีและชีววิทยา
1.3 สาขาวิทยาศาสตรภาคบังคับ
มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
1. การวิจัย กระบวนการเรียนรู การพัฒนาทักษะ และ การประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรูวิทยาศาสตร
2. การพัฒนา จัดทําและเผยแพร หลักสูตร วิธีการจัดการเรียนรู วิธีและเครื่องมือการวัดผลประเมินผล
สื่อ ตนแบบอุปกรณ และ เทคโนโลยีประกอบการจัดการเรียนรูว ิทยาศาสตร
3. การติดตามความกาวหนาทางวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรดานการสอนวิทยาศาสตร
4. การใหบริการวิชาการและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับพันธกิจ สสวท. ดานวิชาวิทยาศาสตร
2. สํานักวิชาคณิตศาสตรและเทคโนโลยี
2.1 สาขาคณิตศาสตรมัธยมศึกษา
2.2 สาขาคณิตศาสตรประถมศึกษา
2.3 สาขาเทคโนโลยี
มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
1. การวิจัย กระบวนการเรียนรู การพัฒนาทักษะ และ การประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรูคณิตศาสตรและ
เทคโนโลยี
2. การพัฒนา จัดทําและเผยแพร หลักสูตร วิธีการจัดการเรียนรู วิธีและเครื่องมือการวัดผล ประเมินผล
สื่อ ตนแบบอุปกรณ และเทคโนโลยีประกอบการจัดการเรียนรูค ณิตศาสตรและเทคโนโลยี
3. การติดตามความกาวหนาทางวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรดานการสอนคณิตศาสตรและ
เทคโนโลยี
4. การใหบริการวิชาการและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับพันธกิจ สสวท. ดานวิชาคณิตศาสตรและเทคโนโลยี
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3. สํานักวิชาการวัดและประเมินผล
3.1 สาขาวิจัยการศึกษาและพัฒนาการวัดและประเมินผล
มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
1. ดําเนินงานวิจัยดานการศึกษาวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน
ตามภารกิจของ สสวท. รวมทั้งดําเนินการสงเสริม สนับสนุน และรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อให
การดําเนินงานวิจัยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
2. วิจัยและพัฒนาเครื่องมือวัดผลประเมินผลสําหรับผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และเทคโนโลยี รวมทั้งเครื่องมือวัดผลประเมินผลดานอื่น ๆ ตามที่ไดรับ มอบหมาย ตลอดจนสงเสริม และ
ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการพัฒนาเครื่องมือวัดผลประเมินผล
3. ติดตามความกาวหนาทางวิชาการเกี่ยวกับวิธีการวิจัย การพัฒนาระบบ วิธกี าร และเครื่องมือวัดผล
ประเมินผล เพื่อเปนขอมูลและเผยแพรใหแกหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
4. เผยแพรผลการวิจัยและขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือคุณภาพในการ
ดําเนินงานใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
3.2 สาขาการวัดและประเมินผลระดับชาติ
มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
1. วิจัยและพัฒนาเครื่องมือวัดผลประเมินผลดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีเพื่ อประเมิน
มาตรฐานการจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีในระดับประเทศ รวมทั้งสงเสริมและ
ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการพัฒนาเครื่องมือวัดผลประเมินผลดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และเทคโนโลยี
2. วิจัยและพัฒนามาตรฐานการศึกษาดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อเปนเครื่องมือ
ในการประเมิน คุณภาพการจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี รวมทั้งสงเสริม และ
ประสานงานกับ หนวยงานที่เกี่ยวของในการพัฒนามาตรฐานการศึกษาดานวิทยาศาสตร คณิ ตศาสตรและ
เทคโนโลยี
3. ติดตามความกาวหนาทางวิชาการเกี่ยวกับวิธีการวิจัย การพัฒนาระบบ วิธีการ และเครื่องมือวัดผล
ประเมินผล เพื่อเปนขอมูลและเผยแพรใหแกหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ
3.3 สาขาการวัดและประเมินผลระดับนานาชาติ
มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
1. ดํา เนิน การวิจัย ทางการศึ กษาด านวิ ท ยาศาสตร คณิ ตศาสตรแ ละเทคโนโลยีรวมกับ นานาชาติ
รวมทั้งติดตามความกาวหนาเกี่ยวกับคุณภาพของการศึกษาดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
2. พัฒนาระบบการวัดผลประเมินผลทางการศึกษาตามแนวทางการประเมินผลระดับนานาชาติ และ
เผยแพรเครื่องมือวัดผลประเมินผลผานรูปแบบและแนวทางที่เหมาะสม

3
3. ดําเนินการสงเสริมและประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการเตรียมความพรอมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา และนั กเรีย นสูการพัฒ นาอยางยั่งยื น รวมทั้งประสานงานกับ
หนวยงานที่เตรียมความพรอมใหกับ ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนัก เรียนเพื่อการประเมิน ผลระดับ
นานาชาติ
4. เผยแพรผลการวิจัยในระดับนานาชาติและขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของประเทศใหกับรัฐบาล ตนสังกัด และสาธารณะ
4. สํานักพัฒนาและสงเสริมศักยภาพผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
4.1 ฝายพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ฝาย พสวท.)
มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
1. ดําเนิน การและบริหารจัดการเพื่ อสงเสริมการผลิตผูมีความสามารถพิเศษทางดานวิทยาศาสตร
คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ใหมีจํานวนเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง เพื่อเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศ
2. ดําเนินการและบริหารจั ดการเกี่ ยวกับทุนการศึกษาเพื่อสงเสริมการผลิตบุคลากรที่มีความสามารถ
พิเศษทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
3. ดํ าเนิ น การและบริห ารจั ด การให บุ คลากรในโครงการสงเสริม ผู มี ความสามารถพิ เศษทางด า น
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ใหเขามามีสวนรวมในการสนับสนุนการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และเทคโนโลยีอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. ดําเนินการและบริหารจัดการเกี่ยวกับทุนการศึกษาเพื่อสงเสริมการผลิตบุคลากรทางการศึกษาที่มี
ความสามารถพิเศษทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
5. วิจัย และพัฒนาการจัดการศึกษาสําหรับผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและ
เทคโนโลยี
4.2 ฝายสงเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (ฝาย สควค.)
มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
1. ดําเนินการและบริหารจัดการโครงการสงเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร
และคณิ ต ศาสตรให ส ามารถเป น ผู นํ าทางวิช าการในโรงเรียน และมี ค วามเชี่ ย วชาญทางวิช าชี พ เพื่ อ เป น
ประโยชนตอการเรียนการสอน
2. ดําเนินการและบริหารจัดการเกี่ยวกับทุนการศึกษาเพื่อสงเสริมการผลิตบุคลากรทางการศึกษาที่มี
ความสามารถพิเศษทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
3. วิ จั ย และพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาสํ าหรับ บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาที่ มี ค วามสามารถพิ เศษทาง
วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
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4.3 ฝายโอลิมปกวิชาการและอัจฉริยภาพ
มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
1. ดําเนินการสรรหาและจัดสงนักเรียนไปแขงขันโอลิมปกวิชาการ เพื่อพัฒนาและกระตุนบรรยากาศทาง
วิชาการ กอใหเกิดความตระหนักในความสําคัญของการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
ตอสาธารณชน
2. ดําเนินการและบริห ารจัดการเพื่อ พัฒ นา สงเสริม และเปดโอกาสใหกับผูมีความสามารถพิเศษ
ทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ไดแสดงความสามารถดานปญญาและพัฒนาศักยภาพของตน
3. บริหารจัดการองคความรูสําหรับหนวยงานและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวของกับการพัฒนาผูที่
มีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
4. วิจัย และพัฒนาการสรรหาผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
5. สํานักนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ฝายนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู
มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
1. สงเสริม วิจัยและพัฒนา วิเคราะหและปรับปรุง สื่อดิจิทัลและนวัตกรรมทางการศึกษาประเภทตางๆ
ประกอบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ใหสอดคลองกลมกลืนกับ หลักสูตรการ
เรียนรู
2. ใหความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ ในการออกแบบ ผลิต และตรวจสอบคุณภาพ รวมทั้งสงเสริม
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาสื่อดิจิทัลและนวัตกรรมทางการศึกษาประเภทตางๆ ประกอบการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
3. สงเสริม ผลักดัน ใหมีการใชสื่อดิจิทัลและนวัตกรรมทางการศึกษาประเภทตาง ๆ ประกอบการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเรียนการสอน
4. ติดตามความกาวหนาทางวิชาการทั้งในและตางประเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพดานการออกแบบและ
ผลิตสื่อดิจิทัลและนวัตกรรมทางการศึกษาประเภทตางๆ ประกอบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และเทคโนโลยี
5. ใหคําปรึกษา แนะนํา บรรยาย เผยแพรขอมูลและฝกอบรม บุคลากรของสถาบัน ตลอดจนบุคลากร
ทางการศึ ก ษาและผู ส นใจทั่ ว ไป ให ส ามารถใช สื่อ ดิ จิ ทั ล และนวั ต กรรมทางการศึ ก ษาประเภทต า งๆ ใน
การปฏิ บั ติ ง าน การเรี ย นการสอน พั ฒ นาวิ ช าการ หรื อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการเรี ย นรู ข องผู เรีย นได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ
6. ใหบริการและบริหารจัดการงานหองสมุด
5.1.1 สวนเทคโนโลยีทางการศึกษา
มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
1. ออกแบบและผลิต งานศิลป ภาพกราฟกและอินโฟกราฟก สื่อวีดิทัศน ประกอบการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ใหสอดคลองกับหลักสูตรการเรียนรู
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2. รว มมือ กั บ หน วยงานตางๆ ในการออกแบบและผลิต งานศิ ลป ภาพกราฟ ก และอิ น โฟกราฟ ก
สื่อวีดิทัศน ประกอบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
3. วิเคราะห พัฒนา และปรับปรุง งานศิลป ภาพกราฟกและอินโฟกราฟก สื่อวีดิทัศน ประกอบการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเรียนการสอน
4. ติดตามความกาวหนาทางวิชาการทั้งในและตางประเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพดานการออกแบบและ
ผลิตงานศิลป ภาพกราฟกและอินโฟกราฟก สื่อวีดิทัศน ประกอบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และเทคโนโลยี
5. สงเสริมและให คําปรึกษา แนะนํ า บรรยาย เผยแพรขอ มูล และฝกอบรม บุค ลากรของ สสวท.
ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาและผูสนใจทั่วไป ใหสามารถออกแบบ ผลิต หรือใช งานศิลป ภาพกราฟกและ
อินโฟกราฟก สื่อวีดิทัศน ในการปฏิบัติงาน การเรียนการสอน พัฒนาวิชาการ หรือพัฒนาคุณภาพการเรียนรู
ของผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
6. ใหบริการและบริหารจัดการงานโสตทัศนศึกษา เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของ สสวท.
5.2 ฝายออกแบบและพัฒนาอุปกรณ
มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
1. สงเสริม และดําเนินการวิจัยและพัฒนาตนแบบอุปกรณปฏิบัติการวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และเทคโนโลยีใหสอดคลองกับหลักสูตรการเรียนรู
2. วิเคราะหและปรับปรุงตนแบบอุปกรณประกอบการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
เพื่อสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการเรียนการสอน
3. วิเคราะห และปรับ ปรุง อุป กรณ ป ระกอบการสอนวิท ยาศาสตร คณิ ตศาสตรแ ละเทคโนโลยี ให
เหมาะสมกับการจําหนายเชิงพาณิชย
4. ประสานงานและดําเนินการเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญาของ สสวท.
5. ติดตามความกาวหนาทางวิชาการทั้งในและตางประเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพดานการออกแบบและ
ผลิตอุปกรณปฏิบัติการวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
6. ใหคําปรึกษา แนะนํา บรรยาย เผยแพรขอมูลและสาธิตการสราง การใชงานและการบํารุงรักษา
อุปกรณประกอบการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีแกบุคลากรทางการศึกษาและประชาชน
ทั่วไป
5.3 ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
- งานบริการสารสนเทศ
มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
1. ศึกษา วิจัย และติดตามความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อนํามาพัฒนา
หรือประยุกตใชสําหรับเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานของสสวท.ใหดียิ่งขึ้น
2. วางแผน ออกแบบ พัฒ นา จัดหาบริหารจัดการ บํารุงรักษาฮารดแวรและซอฟตแวรโครงสราง
พื้นฐานเพื่อใหบริการระบบสารสนเทศ สําหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานอยางเพียงพอเหมาะสมและปลอดภัย
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3. ใหคําปรึกษา ใหความรู ขอแนะนําแกหนวยงานตางๆ ในการพัฒนาระบบสารสนเทศและการใชงาน
ระบบสารสนเทศ

สสวท.

- งานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
1. วางแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติงาน แผนดําเนินงานดานการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ

2. วางมาตรฐานการพั ฒ นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริห ารจัดการและขอ มูลดานการ
บริหารจัดการศึกษาเพื่อประโยชนในการเชื่อมโยงฐานขอมูล
3. วิเคราะห ออกแบบระบบ เพื่อ นํามาปรับ ปรุง พัฒ นา บํารุงรักษาระบบฐานขอมูล กลาง ระบบ
สารสนเทศเพื่อการยกระดับคุณภาพการใหบริการและระบบบริหารจัดการ
4. รวมมือกับหนวยงานอื่นเพื่อพัฒนาความรูและทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับบุคลากรของ
สสวท.
5. ใหคําปรึกษา แนะนําแกหนวยงานตาง ๆ ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. ศึกษาวิจัยและติดตามความกาวหนาของเทคโนโลยีดานการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อนํามาพัฒนา
ใหเปนประโยชนในการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของ สสวท.
5.4 ฝายสื่อสารภาพลักษณองคกร
มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
1. วิเคราะหขอมูลและกําหนดยุทธศาสตร นโยบายและแนวทางในการสรางภาพลักษณที่ดีของ สสวท.
2. ดําเนินการเพื่อสรางสรรคกิจกรรม เอกสาร สื่อวัสดุตาง ๆ และโครงการเพื่อประชาสัมพัน ธผาน
ชองทาง และสื่อตาง ๆ ในการสรางและเผยแพรภาพลักษณที่ดีของ สสวท.
3. เผยแพรและประชาสัมพันธขอมูล / ขาวสาร ติดตอประสานงานกับสื่อมวลชน หรือหนวยงานอื่น
และสรางความเขาใจที่ถูกตองทั้งภายในและภายนอก เพื่อสรางภาพลักษณที่ดีของ สสวท.
4. กํา หนดแนวปฏิบั ติแ ละวิธีการในการให บ ริก ารขอมู ลและการแก ไขป ญ หาตางๆ ตอ หน วยงาน
ภายนอกใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
5. เป น ศู น ย ก ลางการติ ด ต อ จากหน ว ยงานและบุ ค ลากรภายนอกสถาบั น และประสานงานกั บ
หนวยงานตาง ๆ ภายในสถาบันเพื่อสนับ สนุนขอมูลของ สสวท.และสนับสนุนการแกไขปญ หาตาง ๆ ใหมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
6. บริหารศูนยขอมูลผูติดตอของ สสวท. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและการดําเนินงานของ สสวท. ใหมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนสงเสริมภาพลักษณของ สสวท.
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6. สํานักบริหารโครงการพิเศษและกิจการนานาชาติ
6.1 ฝายบริหารโครงการริเริ่ม
มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
1. ศึกษา วิเคราะห สังเคราะห และจัดทําเปนขอมูลหรือโครงการ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานใน
โครงการริเริ่มของ สสวท.
2. ดําเนินการรวมกับบุคลากรหรือหนวยงานภายในและภายนอก สสวท. เพื่อดําเนินการในโครงการ
ริเริ่มของ สสวท. ตลอดจนดําเนินการพัฒนาตนแบบและถายโอนงานใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของโดยตรงตอไป
3. ใหคําปรึก ษา แนะนําเกี่ย วกับ กระบวนการการจัดทํ าโครงการริเริ่ม ที่สอดคลองกับ ภารกิ จ และ
ยุทธศาสตรของ สสวท.
6.2 ฝายกิจการนานาชาติ
มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
1. ศึกษา วิเคราะห สังเคราะห และจัดทําเปนขอมูลดานกิจการนานาชาติ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน
ตามยุทธศาสตรของ สสวท.
2. ประสานกับบุคลากรหรือหนวยงานในตางประเทศเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามยุทธศาสตรของ
สสวท.
3. สนับสนุนการดําเนินงานภายในที่เกี่ยวของกับกิจการนานาชาติของ สสวท.
4. แสวงหาความรว มมื อ และสรา งเครือ ขา ยนานาชาติ เพื่ อ สนั บ สนุ น การศึ ก ษาดา นวิทยาศาสตร
คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
6.3 ฝายบริหารเครือขายและพัฒนาครู
มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
1. ประสาน สงเสริม และสนั บ สนุ น บุ คลากรและหน ว ยงานภายใน สสวท. ให เกิ ด เป น เครื อ ข า ย
ความรวมมือกับ หนวยงานภายนอกที่ เกี่ย วขอ งในการจัดการศึกษาของภาครัฐ และภาคเอกชนเพื่อพั ฒ นา
คุณภาพการจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
2. ศึกษา วิจัยและพัฒนากระบวนการยกระดับสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาดานวิทยาศาสตร
คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
3. วางแผน กําหนดแนวทางและรวมบริหารเครือขายทางการศึกษาในรูปแบบการจัดการเครือขาย
และการสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานและองคกรที่เกี่ยวของในการพัฒ นาหลักสูตร สื่อ อุป กรณ
กระบวนการเรียนการสอน การประเมินมาตรฐาน
4. ดําเนินการโครงการโรงเรียนพระราชดําริฯ และโครงการโรงเรียนคุณภาพดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.
- โครงการโรงเรียนพระราชดําริฯ
มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
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1. สรางเครือขายความรวมมือในการยกระดับคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาดานวิทยาศาสตร
คณิตศาสตรและเทคโนโลยี โรงเรียนในโครงการพระราชดําริฯ (โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน โรงเรีย น
พระปริยัติธรรม โรงเรียนทองถิ่นทุรกันดาร)
2. พัฒนาคณาจารยจากเครือขายและพัฒนาครูผูสอน ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
โรงเรียนในโครงการพระราชดําริฯ ใหสามารถจัดการเรียนการสอนเชิงปฏิบัติก าร ตามหลักสูต รแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานและตามแนวทางสะเต็มศึกษา
3. สงเสริมและสนับสนุน การเชิดชูเกียรติครู ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี โรงเรียนใน
โครงการพระราชดําริฯ โดยการมอบโลรางวัล เข็มเชิดชูเกียรติ เกียรติบัตร และเงินรางวัล
4. สงเสริม สนับสนุน ทุนการศึกษาตอ สําหรับครูผูสอน ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
โรงเรียนในโครงการพระราชดําริฯ
5. สงเสริม สนับ สนุน สื่อ อุปกรณ คณิตศาสตร วิทยาศาสตรพื้นฐาน และพัฒนาสถานศึกษา เพื่อ
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีที่เหมาะสม มีคุณภาพ และทันสมัย
6. ดําเนินการพัฒนาฐานขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
โรงเรียนในโครงการพระราชดําริฯ
- โครงการโรงเรียนคุณภาพดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.
มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
1. สรางเครือขายความรวมมือในการยกระดับคุณภาพสถานศึกษาดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ
เทคโนโลยีในทุกสังกัด
2. พัฒนาศักยภาพของสถานศึกษา นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และเทคโนโลยี
3. พัฒนาฐานขอมูลสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ
เทคโนโลยี ของโรงเรียนที่เขารวมโครงการ
4. สงเสริม สนับสนุน สื่ออุปกรณ ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ของโรงเรียนที่เขารวม
โครงการ
6.4 ฝายโลกศึกษาเพื่อพัฒนาสิ่งแวดลอม (GLOBE)
มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
1. เป น ผู แ ทนฝ า ยไทยในการดํ า เนิ น การร ว มกั บ The U.S. National Aeronautics and Space
Administration (NASA) เพื่อดําเนินโครงการ The Global Learning and Observations to Benefit the
Environment (GLOBE) ภายใตค วามรว มมื อ ระหวา งรัฐบาลไทยและรัฐ บาลสหรัฐ อเมริก า ในการพั ฒ นา
ศักยภาพของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการศึกษาคนควาวิจัยเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมในธรรมชาติ
ดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร เพื่อใหเขาใจความสัมพันธของระบบตางๆของโลก และตระหนักถึงสภาพ
และปญหาสิ่งแวดลอมในระดับทองถิ่นและระดับโลก (อากาศ น้ํา ดิน สิ่งปกคลุมดิน/ชีววิทยา)
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2. ติดตามความกาวหนาทางวิชาการทั้งในและตางประเทศ วิจัย พัฒนา สงเสริม สนับ สนุน จัดทํา
หลักสูตร วิธีการเรียนรู สื่อ อุปกรณ กิจกรรม และการประเมินผลการจัดการเรียนรู ที่เกี่ยวของกับการศึกษา
โลกทั้งระบบเพื่อประโยชนของการพัฒนาสิ่งแวดลอม
3. บริหารจัดการและดําเนินงานรวมกับเครือขายทั้งในและตางประเทศ เพื่อพัฒนาและสงเสริมผูเรียน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป ใหเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร และใชกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตรในการสืบเสาะหาความรูและมีสวนรวมในการแกปญหาทั้งในระดับทองถิ่น
และระดับโลก
4. สงเสริมการทํางานวิจัย วิทยาศาสตรโลกทั้งระบบ ระดับโรงเรียน
5. ใหคําปรึกษา แนะนําเกี่ยวกับหลักสูตร วิธีการเรียนรู การวัดประเมินผล สื่อการเรียนการสอนที่ใช
ในการจัดการเรียนรูดานวิทยาศาสตรโลกทั้งระบบเพื่อประโยชนของการพัฒนาสิ่งแวดลอม
7. สํานักบริหารและพัฒนาองคกร
7.1 ฝายบริหารทั่วไป
- งานการประชุม
มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
1. จัดเตรียมเอกสาร ประสานงาน ดําเนินการและอํานวยความสะดวกกับหนวยงานตางๆ ทั้งภายในและ
ภายนอก เกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริหารของ สสวท. รวมถึงการประชุมผูบริหารของ สสวท.
2. ดําเนินการและประสานงานกับบุคลากรและหนวยงานตาง ๆ เพื่อสนับสนุนการจัดการประชุมและ
การสัมมนาของ สสวท.
3. บันทึกรายงานการประชุม จัดเก็บเอกสารและขอมูลการประชุมตาง ๆ ของ สสวท.
- งานสารบรรณ
มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
1. ดําเนินการรับ – จัดสง ลงทะเบียน และเก็บรักษาเอกสารของ สสวท.
2. รางและจัดทําหนังสือที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของ สสวท. ในสวนกลาง (กรณีที่ไมเกี่ยวของกับ
หนวยงานใดหนวยงานหนึ่งโดยเฉพาะ)

สสวท.

- งานเลขานุการผูบริหาร
มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
1. กลั่นกรองงาน และขอมูลของการเสนอเรื่องใหผูบริหารเพื่อการตัดสินใจ
2. รับรองผูมาติดตอกับผูบริหารของ สสวท.
3. ประสานงานติดตอกับหนวยงานตาง ๆ สําหรับการดําเนินงานของผูบริหารทั้งภายในและภายนอก
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7.1.1 สวนอาคารสถานที่และยานพาหนะ
งานอาคารสถานที่
มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
1. กําหนดแนวนโยบาย และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใชอาคารสถานที่เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของ
สสวท. อยางมีประสิทธิภาพ
2. บริหารจัดการระบบรักษาความปลอดภัยภายใน สสวท.
3. ดําเนินงานและบริหารจัดการการบํารุงรักษาและการประกันภัยอาคาร สินทรัพยเครื่องใชสํานักงาน
ตลอดจนสาธารณูปโภคภายในอาคาร เพื่อใหมีการใชงานไดอยางตอเนื่อง และปลอดภัย
งานยานพาหนะ
มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
1. กําหนดแนวนโยบาย และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใชยานพาหนะเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของ
สสวท.อยางมีประสิทธิภาพ
2. บํารุงรักษายานพาหนะของ สสวท. รวมถึงบริหารจัดการเกี่ยวกับงานทะเบียน การตอทะเบียนและ
การประกันภัยยานพาหนะ
3. บริการเกี่ยวกับยานพาหนะกับหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินการของ สสวท.
7.2 ฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร
- งานบริหารทรัพยากรบุคคล
มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
1. วางแผน กําหนดกรอบนโยบายและแผนบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของ
สสวท.

2. กําหนดตําแหนงงาน วางแผนอัตรากําลัง ดําเนินการสรรหา แตงตั้ง โยกยายและเลื่อนตําแหนง
พนักงาน รวมถึงจัดทําทะเบียนประวัติพนักงานใหครบถวน ถูกตอง และเปนปจจุบัน
3. ปรับ ปรุงโครงสรา งและระบบการจ า ยค าตอบแทนและสวั ส ดิก าร รวมถึ งดํ า เนิ น การการจ า ย
เงินเดือน และการเบิกจายสวัสดิการ
4. ดําเนินการและบริหารจัดการพัฒนาความกาวหนาในอาชีพของพนักงาน
5. เสริมสรางความเขาใจอันดีในหมูพนักงาน และความผูกพันในองคกรของพนักงาน
6. เสนอแนะ ใหคําแนะนําเกี่ยวกับวินัย และระเบียบพนักงาน กับหนวยงานตางๆ ของ สสวท. รวมถึง
ติดตามใหพนักงานปฏิบัติสอดคลองกับระเบียบวินัยที่กําหนด และดําเนินงานตามขั้นตอน เกี่ยวกับระเบียบ
คําสั่ง และวินัยพนักงาน
- งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
1. วางแผน กําหนดกรอบนโยบายการพัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะความสามารถ (Competency)
ที่เหมาะสม สอดคลองกับเปาหมายและนโยบายของ สสวท.
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2. บริหารจัดการและดําเนินการเกี่ยวกับระบบการเรียนรูดวยตนเอง การศึกษาตอ การฝกอบรม ดูงาน
สัมมนา ทั้งในและนอกประเทศ เพื่อสนับสนุนใหการพัฒนาบุคลากรของ สสวท.
3. ติดตามและประเมินผล เพื่อใหระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคลดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล
4. ดําเนินการดานการสรางความผูกพันใหกับบุคลากร สสวท.
5. ใหคําปรึกษาดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลแกผูบริหารและพนักงาน
- งานพัฒนาองคกร
มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
1. วางแผนและดําเนินการโครงการหรือกิจกรรมที่จะมีผลตอความกาวหนาขององคกร
2. ประสานการดําเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมที่สงเสริมความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate social
responsibility : CSR)
3. ประสานการดําเนินงานกิจกรรมสัมพันธรวมกับสโมสร สสวท.
- งานบริหารองคความรู
มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
1. ริเริ่มและดําเนินการ พัฒนา และบริห ารฐานขอมูล และองคความรูทางการศึกษาวิทยาศาสตร
คณิตศาสตรและเทคโนโลยีอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ
2. เผยแพรขอมูลเพื่อสนับสนุนการใหมีการใชองคความรูของ สสวท.อยางแพรหลาย
3. สนับ สนุน และผลักดัน ใหมีการนําองคความรูของ สสวท.ไปใชป ระโยชน ใหมีป ระสิท ธิภ าพและ
ประสิทธิผลสูงสุด
7.3 ฝายการเงินและบัญชี
- สวนการเงิน
มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
1. ควบคุมดูแล พัฒนาระบบ และวิธีปฏิบัติทางการเงินใหถูกตอง เหมาะสม มีประสิทธิภาพ
สอดคลองกับขอกําหนด กฎ ระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
2. ตรวจสอบ และดําเนินการเกี่ยวกับการรับและจายเงินใหมีประสิทธิภาพ และถูกตองสอดคลองกับ
ขอกําหนด กฎ ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
3. ตรวจสอบ วิเคราะห และจั ดทํารายงานทางการเงินตาง ๆ ของ สสวท. ใหครบถวน ถูกตองตาม
กําหนดเวลา
4. รับ-สง จัดเก็บ เอกสารทางการเงินใหเปนระบบ ถูกตอง และปลอดภัย
- สวนบัญชี
มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
1. ควบคุมดูแล พัฒนาระบบ และวิธีปฏิบัติทางบัญชีใหถูกตอง เหมาะสม มีประสิทธิภาพสอดคลองกับ
ขอกําหนด กฎ ระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
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2. บริหารจัดการ ตรวจสอบและดําเนินการบันทึกบัญชีของ สสวท.ใหครบถวน ถูกตอง และสอดคลอง
กับขอกําหนด กฎ ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
3. ตรวจสอบ วิเคราะห และจัดทํารายงานทางบัญชีการเงินตาง ๆ ของ สสวท. ใหครบถวนถูกตองตาม
กําหนดเวลา
4. รับ-สง จัดเก็บ เอกสารลงบัญชี และใบสําคัญทางบัญชีใหเปนระบบ ถูกตอง และปลอดภัย
7.4 ฝายจัดซื้อและพัสดุ
- งานจัดซื้อ จัดจาง
มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
1. วางแผน พัฒนา ระบบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจางใหถูกตอง เหมาะสม และสามารถ
สนับสนุนการดําเนินงานของ สสวท. ใหมีประสิทธิภาพ
2. ดํา เนิ น การจั ด ซื้อ จั ด จ า ง พั ส ดุ แ ละบริ ก ารต า ง ๆ ของ สสวท. ตามความต อ งการใช งานให มี
ประสิทธิภาพ ถูกตอง ครบถวน และสอดคลองกับกฎ ระเบียบขอบังคับและนโยบายที่เกี่ยวของ
3. ติดตามการสงมอบพัสดุและบริการตาง ๆ ใหครบถวน และสอดคลองกับความตองการใชงาน
4. ตรวจสอบ วิเคราะห และรายงานผลการดําเนินงาน รวมถึงประเมินผูขายและผูใหบริการกับ สสวท.
5. เก็บรวบรวมขอมูล เอกสารการจัดซื้อ จัดจาง ไวอยางเปนระบบ ถูกตอง ปลอดภัย
- งานคลังพัสดุ
มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
1. วางแผน พั ฒ นา ระบบและวิธีป ฏิบั ติ เกี่ย วกับ การคลังพั สดุ ให ถูก ตอ ง เหมาะสม และสามารถ
สนับสนุนการดําเนินงานของ สสวท. ใหมีประสิทธิภาพ
2. ดําเนินการเกี่ยวกับการเบิกจาย เก็บรักษาพัสดุ เครื่องใช สํานักงานของ สสวท.ใหมีประสิทธิภาพ
ถูกตอง สอดคลองกับกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และนโยบายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
3. บริหารจัดการการขอจัดซื้อพัสดุและเครื่องใชตาง ๆ ใหพอเพียงตอการใชงาน
7.5 ฝายบริการและบริหารทรัพยสิน
มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
1. วางกรอบนโยบาย การปฏิบัติงานดานการตลาดและการจัดจําหนายสื่อของ สสวท.
2. บริหารจัดการและดําเนินการ การปฏิบัติงานดานการตลาดและการจัดจําหนายสื่อของ สสวท. ให
เปนไปอยางมีระบบ และมีประสิทธิภาพสูงสุด
3. ใหความชวยเหลือ ตอบขอซักถาม และใหความรูแกหน วยงานตาง ๆ เพื่อสนั บสนุ นการบริหาร
จัดการการปฏิบัติงานดานการตลาดและการจัดจําหนายสื่อของ สสวท. และจัดการทรัพยสินทางปญ ญาให
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุดแก สสวท.
4. บริหารจัดการในสวนอาคารหอพักและหองประชุมของ สสวท.
5. วางกรอบนโยบาย การปฏิ บั ติ และการแบ งป น ผลประโยชน เกี่ ย วกับ ทรัพ ยสิ น ทางป ญ ญาให มี
ประสิทธิภาพ
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6. บริ ห ารจั ด การและดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ ทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญาให เป น ไปอย า งมี ร ะบบ และมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
7. ผลักดันใหมีการนําทรัพยสินทางปญ ญาไปใชป ระโยชนในเชิงพาณิช ย และนําไปพัฒ นาประเทศ
ทางดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
8. ดําเนินการบริการวิชาการเพื่อเผยแพรหนังสือ สื่อ กิจกรรม สสวท. อยางเปนระบบ
8. โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู
หนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
พัฒนาระบบงานเพื่อเตรียมการจัดตั้งสถาบันพัฒ นาหลักสูตรและการเรียนรูเพื่อใหการจัดหลักสูตร
สอดคล อ งกั บ วัต ถุ ป ระสงคแ ละเป าหมายของการจัด การศึ ก ษาในรางพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึก ษาแห งชาติ
พ.ศ. … โดยศึกษาคนควา วิเคราะห วิจัย พัฒนา จัดทําตนแบบ จัดระบบ และรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
ใหเกิดระบบงานดานตางๆ ดังนี้
1. การจัดทําตนแบบหลักสูตร กระบวนการเรียนรู และการวัดและประเมินผล
2. การพัฒนาบุคลากรการศึกษา
3. การติดตามใชหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู
4. การเทียบเคียงและเทียบโอนผลการเรียน ทักษะ ความรู ประสบการณ และสมรรถนะ
รวมถึงงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย
9. ฝายตรวจสอบภายใน
มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
1. ตรวจสอบการดําเนินการของหนวยงานตาง ๆ ในสถาบันเกี่ยวกับการจัดการดานการปฏิบัติงานเพื่อ
ประเมิน ผลการดํา เนิ นงานดานประสิท ธิภ าพและประสิ ทธิผ ล ตลอดจนความคุม คาของงบประมาณและ
ทรัพยากรที่ไดรับ ตลอดจนเสนอแนะวิธีการปรับปรุงแกไขเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภ าพ
และประสิทธิผลยิ่งขึ้น
2. สอบทานการดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดการดานการเงิน เอกสารหลักฐาน การใชจายงบประมาณ
และการปฏิบัติใหถูกตองตามระบบบัญชี ระบบการเงิน ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และกฎหมายที่เกี่ยวของ
3. ติดตาม การทํางานของแตละหนวยงาน รวมกันเสนอมาตรการแกไขปรับปรุง ตามที่ไดเสนอแนะให
สอดคลองกับระเบียบและแนวทางการตรวจสอบ เพื่อพัฒนาใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น
4. ริเริ่มและพัฒนาระบบและระเบียบวิธีปฏิบัติของการตรวจสอบภายในใหมีประสิทธิภาพและเปนไป
ตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวของตลอดเวลา
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 และสรุป แผนการดําเนินงานของหนวยงานภายใน ใหสอดคลองกับ ทิ ศทาง
การดําเนินงานของสถาบัน
4. จัดทําแผนงบประมาณของสถาบันใหสอดคลองกับแผนการดําเนินงาน
5. ประสานงานการดําเนินงานกับคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรฯ
- งานติดตาม และประกันคุณภาพ
มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
1. ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสถาบันและหนวยงานภายในตามตัวชี้วัดที่กําหนด
2. ติดตาม และตรวจสอบการใชงบประมาณของสถาบันใหสอดคลองกับแผนงบประมาณ และกฎ
ระเบียบที่เกี่ยวของ
3. จัดทํารายงานเพื่อประเมินผลและตรวจสอบประสิทธิภาพการดําเนินงานของสถาบัน
4. ดําเนินการ ติดตาม และควบคุมใหก ารดําเนินงานเปนไปตามเกณฑป ระกันคุณภาพภายในของ
สถาบัน
5. วิเคราะห และกําหนดแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในของ
สถาบัน
6. ดําเนินการ ติดตาม และควบคุม เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน รวมทั้งให
ความรูกับผูที่เกี่ยวของภายในสถาบัน
7. ประสานงานการดําเนินงานกับคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
11. ฝายกฎหมาย
มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
1. วางแผน กําหนดกรอบการปฏิบัติเกี่ยวกับงานกฎหมายเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของ สสวท.
ใหมีประสิทธิภาพ
2. ดําเนินงาน ราง จัดทํา แกไข ปรับปรุง เกี่ยวกับงานสัญญา งานคดีและวินัย งานนิติกรรม งานกฎหมาย
กฎระเบียบ และขอบังคับ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของ สสวท.
3. ตรวจสอบ ตีความ ใหคําแนะนําปรึกษาดานกฎหมาย สัญญา นิติกรรม หรือขอตกลง หรือเอกสาร
อื่นๆ ที่มีผลทางกฎหมาย ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของ สสวท.
4. รวบรวม กฎหมาย ขอบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวของกับ สสวท.
5. ปฏิบัติหนาที่เปนตัวแทนของ สสวท.ในการเขารวมพิจ ารณาดานกฎหมาย การฟอง ถูกฟองรอง
และการสอบสวน ดําเนินคดี

