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คํานํา      

      คูมือการปฏิบัติงานของฝายบริการและบริหารทรัพยสินของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี (สสวท.)  จัดทําข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูปฏิบัติงานดานบริการวิชาการและบริหาร

ทรัพยสินของ สสวท. ทราบถึงหลักการ กระบวนการในการปฏิบัติงานท่ีเปนระบบ มีข้ันตอน และหลักเกณฑ

ดานบริการวิชาการและบริหารทรัพยสินท่ีควรทราบเพ่ือเปนเครื่องมือใชสอบทานวิธีปฏิบัติงาน และเปนขอมูล

ในการกําหนดทิศทางและวิธีปฏิบัติงานท่ีพนักงานของสํานักบริการวิชาการฯ ใชเปนแนวทางในการทํางาน 

      อีกประการหนึ่ง เพ่ือเปนเอกสารเผยแพรความรูแกผูสนใจในภารกิจของฝายบริการและบริหาร

ทรัพยสิน ไดใชเปนขอมูลในการศึกษาและใหขอเสนอแนะเพ่ือพัฒนาระบบงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน จึงหวัง

เปนอยางยิ่งวา คงจะเปนประโยชนแกผูสนใจตามวัตถุประสงค 

      ขอขอบคุณเพ่ือนรวมงานทุกทานท่ีไดขอเสนอแนะและใหการสนับสนุนทําใหเอกสารเลมนี้สําเร็จ

เปนรูปเลมข้ึนมา หากมีสิ่งหนึ่งประการใด ขาดตกบกพรอง ขออภัยมา ณ ท่ีนี้ดวย 

 

 

ฝายบริการและบริหารทรัพยสิน 

             ตุลาคม ๒๕๖๔ 
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1. ประวัติความเปนมาขององคกร 

 

          สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ไดจัดตั้งข้ึนเม่ือวันท่ี 16 มกราคม 2515 

เพ่ือดําเนินงานเก่ียวกับการจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ภายใตความชวยเหลือจาก

โครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (United Nations Development Programme UNDP) ปจจุบันเปนหนวยงาน

ของรัฐในกํากับกระทรวงศึกษาธิการตามพระราชบัญญัติสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พ.ศ. 

2541 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2548 มีสถานะเปนนิติบุคคลและเปนหนวยงานของรัฐท่ีไมเปนสวนราชการตาม

กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และไมเปนรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณและ

กฎหมายอ่ืน มีบทบาทหนาท่ีเก่ียวกับการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและ

เทคโนโลยีทุกระดับการศึกษา โดยเนนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รวมท้ังภารกิจอ่ืนท่ีเปนการพัฒนาการจัดการศึกษา

วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศไทยใหเขมแข็งยิ่งข้ึน 

2.  วิสัยทัศน สสวท. 

          สสวท. เปนผูนําการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ท้ังในและ

นอกสถานศึกษา ใหนักเรียนพัฒนาตามศักยภาพข้ึนเปนประชากรท่ีมีความรู นักวิชาชีพฐานดี และนักวิทยาศาสตรชั้น

นําตอไป 

3.  พันธกิจและภารกิจตามกฎหมาย 

     ตามพระราชบัญญัติสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  พ.ศ. 2541  แกไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2548  ไดกําหนดวัตถุประสงคของสถาบันไวดังนี้ 

      1. ริเริ่ม ดําเนินการ สงเสริม ประสาน และจัดใหมีการศึกษา คนควา วิจัย และพัฒนาหลักสูตร วิธีการ

เรียนรู วิธีสอนและการประเมินผลการเรียนการสอน เก่ียวกับวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีทุกระดับ

การศึกษา โดยเนนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเปนหลัก 

      2. สงเสริม ประสานและจัดใหมีการพัฒนาบุคลากร การฝกอบรมครู อาจารย นักเรียน นิสิตและนักศึกษา 

เก่ียวกับการเรียนการสอนและการคนควาวิจัยทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี 

      3. สงเสริม ประสานและจัดใหมีการคนควา วิจัย ปรับปรุง และจัดทําแบบเรียน แบบฝกหัด เอกสารทาง

วิชาการและสื่อการเรียนการสอนทุกประเภท ตลอดท้ังประดิษฐอุปกรณเก่ียวกับวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและ

เทคโนโลย ี

      4. สงเสริมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพและการประเมินมาตรฐานการศึกษาทางดานวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตรและเทคโนโลยีในสถานศึกษา 

      5. พัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ตลอดท้ัง

การสงเสริมการผลิตครู อาจารย ท่ีมีความสามารถพิเศษทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี 

         6. ใหคําปรึกษาแนะนําแกกระทรวง ทบวง กรม สวนราชการท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน 
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4. เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

นักเรียนไทยท่ัวประเทศมีโอกาสพัฒนาความรู ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ไดเหมาะสมตาม

ศักยภาพและความถนัด เพ่ือใหเติบโต เขาสูเสนทางอาชีพท่ีเกิดประโยชนสูงสุดตอประเทศชาติ  

 

5.  ยุทธศาสตร        

ยุทธศาสตรท่ี 1  พัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู ท่ีเนนปฏิบัติการ และ การสรางความเขาใจ 

ในระดับท่ีเหมาะสมกับนักเรียนแตละกลุม โดยใช เทคโนโลยีตางๆ  

ยุทธศาสตรท่ี 2  ขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ

เทคโนโลยี ผานเครือขาย สสวท. ใหมีคุณภาพท่ัวประเทศ อยางเปนระบบ  

ยุทธศาสตรท่ี 3  ขับเคลื่อนกระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ใหเนนความ

เขาใจ ลงมือปฏิบัติการ และสามารถนําไปใชจริงท้ังในและ นอกระบบ ตามแนวทาง สสวท.  

ยุทธศาสตรท่ี 4  เรงรัดพัฒนา และสงเสริม ผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี

เพ่ือเปนกําลังในการพัฒนาประเทศดวยวิทยาศาสตรเทคโนโลยี และนวัตกรรม ตามนโยบายประเทศไทย 4.0  

ยุทธศาสตรท่ี 5  สงเสริมภาพลักษณองคกรและประสานความรวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ิมการยอมรับ 

สสวท. ในฐานะผูนําการเปลี่ยนแปลงการเรียนรุดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ของเยาวชนใหทันสมัย  

 

6.  ผลกระทบ (Impact) 

      เยาวชนไทยมีความรูความสามารถในการคิดวิเคราะห การใชขอมูล และ/หรือแกปญหาโดยใช

วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ใหเกิดประโยชนในการดํารงชีวิตหรือประกอบอาชีพ 
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7. โครงสรางองคกร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.  โครงสรางฝายบริการและบริหารทรัพยสิน 

  

 

 

 

 

 

  

 ผูอํานวยการ 

 รองผูอํานวยการ

 

 ผูอํานวยการฝาย

 

งานบริหารทรัพยสินทางปญญา 

 

งานการตลาดและการจัดจําหนาย 

 ท่ีปรึกษา 

งานบริหารท่ัวไป 
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8. หนาท่ีและความรับผิดชอบของฝายบริการและบริหารทรัพยสิน 

                บริหารทรัพยสินทางปญญาและดําเนินการดานการตลาดและการจัดการในทรัพยสินของสถาบันให

เปนไปอยางมีระบบ มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุด  (ตามขอบังคับ สสวท.วาดวยการจัดแบงสวนงาน และ

การปฏิบัติงาน พ.ศ. 2562)   

                ตามประกาศ สสวท. วาดวยการจัดแบงสวนงานในระดับสาขา ฝาย และสวน พ.ศ.2562  ไดมีการจัดแบง

สวนงานและกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบของฝายบริการและบริหารทรัพยสินตามความในเอกสารแนบทายของ

ประกาศดังกลาว ดังนี้ 

1. วางกรอบนโยบาย การปฏิบัติงานดานการตลาดและการจัดจําหนายสื่อของ สสวท. 

2. บริหารจัดการและดําเนินการการปฏิบัติงานดานการตลาดและการจัดจําหนายสื่อของสถาบันให

เปนไปอยางมีระบบ และมีประสิทธิภาพสูงสุด 

3. ใหความชวยเหลือ ตอบขอซักถาม และใหความรูแกหนวยงานตาง ๆ เพ่ือสนับสนุนการบริหาร

จัดการ การปฏิบัติงานดานการตลาดและการจัดจําหนายสื่อของ สสวท. และจัดการทรัพยสินทาง

ปญญา ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุดแก สสวท. 

4. บริหารจัดการในสวนอาคารหอพักและหองประชุมของ สสวท. 

5. วางกรอบนโยบาย การปฏิบัติและการแบงปนผลประโยชนเก่ียวกับทรัพยสินทางปญญาใหมี

ประสิทธิภาพ 

6.  บริหารจัดการและดําเนินการเก่ียวกับทรัพยสินทางปญญาใหเปนไปอยางมีระบบ และมีประสิทธิภาพ

สูงสุด 

7. ผลักดันใหมีการนําทรัพยสินทางปญญาไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย และนําไปพัฒนาประเทศ

ทางดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

8. ดําเนินการบริการวิชาการเพ่ือเผยแพรหนังสือ สื่อ กิจกรรม สสวท. อยางมีระบบ 
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9. บทบาทหนาท่ีตามระดับตําแหนงงาน  

9.1  ตําแหนง  ผูอํานวยการฝายบริการและบรหิารทรัพยสิน 

วัตถุประสงคของตําแหนง บทบาทหนาท่ีตามระดับตําแหนงงาน 

(Role and Responsibilities) 

รับผิดชอบบรหิาร การดูแลจัดการการดําเนินงาน

ดานการบริหารทรัพยสินทางปญญา ธุรกิจสื่อการ

เรียนการสอน งานบริหารหอพักและหองประชุม    

ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และกอใหเกิด

ประโยชนสูงสุดแกสถาบัน รวมถึงการบริหาร   

จัดการสวนงานอ่ืน ๆ ภายในฝายใหดําเนินงาน    ไ

อยางมีประสิทธิภาพ 

ดานการวางแผน นโยบาย และบรหิารงาน 

- วางแผนและกําหนดแนวทางการปฏิบัติงาน แผนการดาํเนินงานให

สอดคลองกับนโยบาย และทิศทางขององคกร 

- กําหนดงบประมาณของหนวยงาน รวมท้ังกํากับดูแล และบริหารตนทุน      

การดําเนินงานใหมปีระสิทธิภาพ 

- มีสวนรวมในการจัดระบบงาน ข้ันตอนการทํางาน กําหนดมาตรฐานงาน    

และตัวช้ีวัดความสําเร็จของฝายงาน 

ดานการบริหารบุคลากร 

- เสริมสรางความสัมพันธอันดีใหเกิดข้ึน และสื่อสารใหบุคลากรมีความเขาใจ

และรวมมือในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

- สอนงาน ถายทอดประสบการณ ใหคําปรึกษาแนะนํา และแกไขปญหาใหกับ

ผูใตบังคับบัญชา 

- กํากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนาการทํางาน 

ของผูใตบังคับบัญชา 

- มีสวนรวมในการจัดโครงสรางขอบเขตหนาท่ีความรับผดิชอบและวางแผน   

อัตรากําลังคนของหนวยงาน 

 

 

 

 

ดานการปฏิบัติงานและอ่ืน ๆ 

- พัฒนา ปรับปรุง และบริหารจดัการงานท่ีรับผดิชอบใหเปนไปตามแผนงาน

และเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 

- ติดตอประสานงานกับหนวยงานภายในและภายนอก รวมท้ังแกไขปญหาใน

เรื่องตาง ๆ เก่ียวของ 

- มีสวนรวม สงเสรมิ และสนับสนุนการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมตาง ๆ   

ขององคกร 

- รับผิดชอบและปฏิบัติงานอ่ืนๆตามท่ีไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา 
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หนาท่ีความรับผิดชอบ (Role and Responsibilities) 

Role and Responsibilities 

 

Level (%) of 

contribution 

1. งานบริหารท่ัวไป 

            การบริหารจัดการการดาํเนินงานในสวนงานบริหารท่ัวไปใหดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ   

• งานธุรการ งานเอกสารตาง ๆ ของหนวยงาน 

• งานประสานและดําเนินงานดานบุคลากร 

• งานเลขานุการ 

•   งานการเงินและบัญชีของหนวยงาน 

• ใหบริการงานในสวนงานของตนเองแกสวนงานอ่ืน ๆ ในหนวยงาน 

        10 % 

 

2. งานบริหารทรัพยสิน 

การบริหารจัดการการดําเนินงานในสวนงานบริหารทรัพยสินทางปญญาใหดําเนินไปอยางมี       

ประสิทธิภาพ 

• การดําเนินงานดานการจดัทําระเบียบ ขอบังคับ 

• การจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา 

• การเจรจาและจัดทําสัญญาแบงปนผลประโยชน 

• การปกปองและระงับขอพิพาท 

• การกํากับและติดตามการบังคับใชสิทธิ 

• การประสานงานดานงานทรัพยสนิทางปญญากับท่ีปรึกษาภายนอก 

• การบริหารจัดการแบงปนผลประโยชนเก่ียวกับทรัพยสินทางปญญาใหมีประสิทธิภาพ 

 

30% 
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Role and Responsibilities 

 

Level (%) of 

contribution 

3.   งานการตลาดและการขาย 
การบริหารจัดการการดําเนินงานในสวนงานบริหารท่ัวไปใหดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ 

      3.1 การบริหารจดัการสื่อการเรียนการสอนของสถาบัน 

• ประสานงาน (ท้ังภายในและภายนอกองคกร) ดานสื่อการเรียนการสอน เพ่ือทําการผลิต

สื่อการเรียนการสอนอยางมีประสทิธิภาพและสรางประโยชนสูงสุดแกสถาบัน 

• บริหารจดัการและควบคุมการผลติสื่อการเรียนการสอน 

• ดําเนินการปฏิบัติงานดานการตลาดและการจัดจําหนายสื่อขององคกร 

• วางกรอบนโยบาย การปฏิบัติงานดานการตลาดและการจัดจําหนายสื่อของสถาบัน 

• บริหารจดัการและดําเนินการการปฏิบัติงานดานการตลาดสื่อการเรยีนการสอนของ

สถาบันใหเปนไปอยางมีระบบ และมีประสิทธิภาพสูงสุด 

• การติดตามและรวบรวมผลผลติตาง ๆ ขององคกร  

• งานออกแบบและกํากับการออกแบบ 

3.2 งานบริการหอพักและหองประชุม 

• งานดูแลการดําเนินงานและการบริหารหอพักและหองประชุม 

• ดําเนินงานดานการจัดเลี้ยง ฝกอบรม และสัมมนา 

• การใหบริการผูมาใชบริการสถานท่ี 

งานบริหารพ้ืนท่ีใหเกิดการใชสอยพ้ืนท่ีอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสดุ   

ภายใตกฎระเบียบของสถาบัน 

 45 % 

       5.  งานตามท่ีไดรับมอบหมาย 

• ติดตอประสานงานกับหนวยงานภายในและหนวยงานภายนอกท่ีเก่ียวของ 

• มีสวนรวม สงเสริม และสนับสนุนการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมตาง ๆ ขององคกร 

• ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา  

• งานนวัตกรรม, Digital transformation, พัฒนาบุคลากร 

 

        15% 
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9.2  ตําแหนง  ผูเช่ียวชาญดานบริหารท่ัวไป 

วัตถุประสงคของตําแหนง บทบาทหนาท่ีตามระดับตําแหนงงาน 

(Role and Responsibilities) 

รับผิดชอบดาํเนินงานและบริหารจัดการเก่ียวกับ  

งานการประชุม จดัเตรียมเอกสาร ประสานงาน 

ดําเนินการ และอํานวยความสะดวก เก่ียวกับการ

ประชุมตาง ๆ ดาํเนินการและประสานงานกับ

บุคลากรและหนวยงานตาง ๆ เพ่ือสนับสนุนการ

จัดการประชุมและการสัมมนา ตลอดจนบันทึก

รายงานการประชุม และจัดเก็บเอกสารและขอมลู

การประชุมตาง ๆ ของสาขา/ฝาย รับผิดชอบ 

การรับ จัดสง ลงทะเบียน และเก็บรักษาเอกสาร 

ตลอดจนการรางและจดัทําหนังสอืท่ีเก่ียวกับการ

ดําเนินงาน รับผดิชอบการดําเนินงาน และบริหาร

จัดการเก่ียวกับงานของผูบริหาร การกลั่นกรอง   

งาน และขอมูลของการเสนอเรื่องใหผูบริหารเพ่ือ 

การตัดสินใจ การรับรองผูมาติดตอกับผูบริหาร    

ตลอดจนประสานงานติดตอกับหนวยงานตาง ๆ 

สําหรับการดําเนินการของผูบริหารท้ังภายในและ

ภายนอกในระดับท่ีซับซอนมาก เพ่ืออํานวย      

ความสะดวกและสนับสนุนการปฏบัิติงานของ   

สาขา/ฝาย  

ดานการวางแผน นโยบาย และบรหิารงาน 

- วางแผน และกําหนดแนวทางการปฏิบัติงาน แผนการดาํเนินงานให   

สอดคลองกับนโยบาย และทิศทางขององคกร 

- กําหนดงบประมาณของหนวยงาน รวมท้ังกํากับดูแล และบริหารตนทุนการ

ดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ 

- มีสวนรวมในการจัดระบบงาน ข้ันตอนการทํางาน กําหนดมาตรฐานงาน   

และตัวช้ีวัดความสําเร็จของฝายงาน 

ดานการบริหารบุคลากร 

- เสริมสรางความสัมพันธอันดีใหเกิดข้ึน และสื่อสารใหบุคลากรมีความเขาใจ

และรวมมือในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

- สอนงาน ถายทอดประสบการณ ใหคําปรึกษาแนะนํา และแกไขปญหาใหกับ

ผูใตบังคับบัญชา 

- กํากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนาการทํางาน    

ของผูใตบังคับบัญชา 

- มีสวนรวมในการจัดโครงสรางขอบเขตหนาท่ีความรับผดิชอบและวางแผน

อัตรากําลังคนของหนวยงาน 

- พัฒนา และปรับปรุง และบริหารจัดการงานท่ีรับผดิชอบใหเปนไปตาม

แผนงานและเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 

- ติดตอประสานงานกับหนวยงานภายในและภายนอก รวมท้ังแกไขปญหา     

ในเรื่องตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 

- มีสวนรวม สงเสรมิ และสนับสนุนการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมตาง ๆ   

ขององคกร 

- รับผิดชอบและปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา 

ดานการปฏิบัติงานและอ่ืน ๆ  

- พัฒนา ปรับปรุง และบริหารจดัการงานท่ีรับผดิชอบใหเปนไปตามแผนงาน

และเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 

- ติดตอประสานงานกับหนวยงานภายในและภายนอก รวมท้ังแกไขปญหาใน

เรื่องตาง ๆ  ท่ีเก่ียวของ 

- มีสวนรวม สงเสรมิ และสนับสนุนการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมตาง ๆ   

ขององคกร 

- รับผิดชอบและปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา 
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หนาท่ีความรับผิดชอบ (Role and Responsibilities) 

Role and Responsibilities 

 

Level (%) of 

contribution 

1. งานประชุม             

• จัดเตรียมเอกสาร ประสานงาน ดาํเนินการ และอํานวยความสะดวกกับหนวยงานตาง ๆ ท้ัง

ภายในและภายนอก เก่ียวกับการประชุมของสาขา/ฝาย 

• ดําเนินการและประสานงานกับบุคลากรและหนวยงานตาง ๆ เพ่ือสนับสนุนการจดัการ   

ประชุมและสมัมนาของสาขา/ฝาย 

• บันทึกรายงานการประชุม จัดเก็บเอกสารและขอมลูการประชุมตาง ๆ ของสาขา/ฝาย 

2. งานสารบรรณ 

• ดําเนินการรับ-จัดสง ลงทะเบียน และเก็บรักษาเอกสารของสาขา/ฝาย 

• รางและจดัทําหนังสือท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานของสาขา/ฝาย 

• กลั่นกรองงาน และขอมลูของการเสนอเรื่องใหผูบริหารเพ่ือการตดัสนิใจ 

• รับรองแขกผูมาติดตอกับผูบรหิารของสาขา/ฝาย 

• ประสานงานติดตอกับหนวยงานตาง ๆ สําหรับการดําเนินการของผูบริหารท้ังภายในและ

ภายนอกสาขา/ฝาย 

        70% 

3. งานธุรการท่ัวไป 

• ดูแลการใหบริการงานธุรการแกหนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของท้ังภายในและภายนอกสาขา/

ฝาย 

• จัดงาน ควบคุม ดูแล ตรวจสอบงานรับ-สงเอกสาร 

• ติดตอหนวยงานในงานธุรการท่ีเก่ียวของ 

20% 

4. อ่ืน ๆ  

• ติดตอประสานงานกับหนวยงานภายในและหนวยงานภายนอกท่ีเก่ียวของ 

• มีสวนรวม สงเสริม และสนับสนุนการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมตาง ๆ ของสาขา/ฝาย 

• ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา  

 

 

10% 
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9.3  ตําแหนง  ผูชํานาญดานบริหารท่ัวไป 

 

วัถุประสงคของตําแหนง บทบาทหนาท่ีตามระดับตําแหนงงงาน 

(Role and Responsibilities) 

รับผิดชอบดาํเนินงานและบริหารจัดการเก่ียวกับงานการ

ประชุม จัดเตรยีมเอกสาร ประสานงาน ดําเนินการ และ

อํานวยความสะดวก เก่ียวกับการประชุมตาง ๆ ดาํเนินการ

และประสานงานกับบุคลากรและหนวยงานตาง ๆ เพ่ือ

สนับสนุนการจัดการประชุมและการสัมมนา ตลอดจนบันทึก

รายงานการประชุม และจัดเก็บเอกสารและขอมลูการ   

ประชุมตาง ๆ ของสาขา/ฝาย การรับ จัดสง ลงทะเบียน    

และเก็บรักษาเอกสารของสาขา/ฝาย ตลอดจนการรางและ

จัดทําหนังสือท่ีเก่ียวกับการดําเนินงาน รับผิดชอบการ

ดําเนินงาน และบริหารจัดการเก่ียวกับงานของผูบริหาร     

การกลั่นกรองงาน และขอมูลของการเสนอเรื่องใหผูบริหาร

เพ่ือการตัดสินใจ การรับรองผูมาตดิตอกับผูบริหารของ  

สถาบัน ตลอดจนประสานงานตดิตอกับหนวยงานตาง ๆ 

สําหรับการดําเนินการของผูบริหารท้ังภายในและภายนอก 

ในระดับท่ีซับซอนข้ึน เพ่ืออํานวยความสะดวกและสนับสนุน  

การปฏิบัติงานของสาขา/ฝาย  

ดานการวางแผน นโยบาย และบรหิารงาน 

- มีสวนรวมในการวางแผนการปฏบัิติงานสอดคลองกับนโยบายและ

แนวทางแผนการดําเนินงานท่ีกําหนด 

- บริหารตนทุนการดําเนินงาน ใหเหมาะสมกับแผนปฏิบัติงานและมี

ประสิทธิภาพ 

- รายงานผลการปฏิบัติงาน ปญหาและอุปสรรคท่ีเก่ียวของกับการ

ปฏิบัติงานแกผูบังคับบัญชา 

ดานการบริหารบุคลากร  

- เสริมสรางความสัมพันธอันดีใหเกิดข้ึน และสื่อสารใหบุคลากรมี     

ความเขาใจและรวมมือในการปฏบัิติงานไดอยางมปีระสิทธิภาพ 

- สอนงาน ถายทอดประสบการณ ใหคําปรึกษาแนะนํา และแกไข    

ปญหาใหกับผูใตบังคับบัญชา 

- กํากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนา           

การทํางานของผูใตบังคับบัญชา 

ดานการปฏิบัติงานและอ่ืน ๆ 

- กํากับ ดูแล และปฏิบัติงานท่ีไดรบัมอบหมายใหเปนไปตาม 

มาตรฐานเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของหนวยงาน 

- พัฒนา และปรับปรุงวิธีการทํางานในความรับผดิชอบใหมี   

ประสิทธิภาพ 

- ติดตอประสานงานกับหนวยงานภายในและภายนอก รวมท้ังแกไข 

ปญหาในเรื่องตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 

- มีสวนรวม สงเสรมิ และสนับสนุนการดําเนินโครงการหรือกิจกรรม    

ตาง ๆ ขององคกร 

- รับผิดชอบและปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจาก             

ผูบังคับบัญชา 
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หนาท่ีความรับผิดชอบ (Role and Responsibilities) 

Role and Responsibilities 

 

  Level (%) of     

   contribution 

1. งานประชุม             

• จัดเตรียมเอกสาร ประสานงาน ดาํเนินการ และอํานวยความสะดวกกับหนวยงานตาง ๆ ท้ัง

ภายในและภายนอก เก่ียวกับการประชุมของสาขา/ฝาย 

• ดําเนินการและประสานงานกับบุคลากรและหนวยงานตาง ๆ เพ่ือสนับสนุนการจดัการ    

ประชุมและสมัมนาของสาขา/ฝาย 

• บันทึกรายงานการประชุม จัดเก็บเอกสารและขอมลูการประชุมตาง ๆ ของสาขา/ฝาย 

2. งานสารบรรณ 

• ดําเนินการรับ-จัดสง ลงทะเบียน และเก็บรักษาเอกสารของสาขา/ฝาย 

• รางและจดัทําหนังสือท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานของสาขา/ฝาย 

• กลั่นกรองงาน และขอมลูของการเสนอเรื่องใหผูบริหารเพ่ือการตดัสนิใจ 

• รับรองแขกผูมาติดตอกับผูบรหิารของสาขา/ฝาย 

• ประสานงานติดตอกับหนวยงานตาง ๆ สําหรับการดําเนินการของผูบริหารท้ังภายในและ

ภายนอกสาขา/ฝาย 

        70% 

3. งานธุรการท่ัวไป 

• ดูแลการใหบริการงานธุรการแกหนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของท้ังภายในและภายนอกสาขา/

ฝาย 

• จัดงาน ควบคุม ดูแล ตรวจสอบงานรับ-สงเอกสาร 

• ติดตอหนวยงานในงานธุรการท่ีเก่ียวของ 

4. งานธุรการท่ัวไป 

• ดูแลการใหบริการงานธุรการแกหนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของท้ังภายในและภายนอกสาขา/

ฝาย 

• ควบคุม ดูแล ตรวจสอบงานรับ-สงเอกสารภายนอกองคกรของสายงานตาง ๆ  

• ติดตอหนวยงานในงานธุรการท่ีเก่ียวของ 

20% 

5. อ่ืน ๆ  

• ติดตอประสานงานกับหนวยงานภายในและหนวยงานภายนอกท่ีเก่ียวของ 

• มีสวนรวม สงเสริม และสนับสนุนการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมตาง ๆ ขององคกร 

• ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา  

 

        10% 
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9.4  ตําแหนง  เจาหนาท่ีบริหารท่ัวไปอาวุโส 

 

วัถุประสงคของตําแหนง บทบาทหนาท่ีตามระดับตําแหนงงาน 

(Role and Responsibilities) 

รับผิดชอบดาํเนินงานและบริหารจัดการเก่ียวกับ  

งานการประชุม จดัเตรียมเอกสาร ประสานงาน 

ดําเนินการ และอํานวยความสะดวก เก่ียวกับการ

ประชุมตาง ๆ ดาํเนินการและประสานงานกับ

บุคลากรและหนวยงานตาง ๆ เพ่ือสนับสนุนการ

จัดการประชุมและการสัมมนา ตลอดจนบันทึก

รายงานการประชุม และจัดเก็บเอกสารและขอมลู

การประชุมตาง ๆ ของสาขา/ฝาย การรับ จัดสง 

ลงทะเบียน และเก็บรักษาเอกสารของสาขา/ฝาย 

ตลอดจนการรางและจดัทําหนังสอืท่ีเก่ียวกับการ

ดําเนินงานของสาขา/ฝาย รบัผิดชอบการดําเนิน  

งาน และบริหารจัดการเก่ียวกับงานของผูบริหาร 

การกลั่นกรองงาน และขอมูลของการเสนอเรื่อง    

ใหผูบริหารเพ่ือการตัดสินใจ การรบัรองผูมาตดิตอ

กับผูบริหาร ตลอดจนประสานงานติดตอกับ

หนวยงานตาง ๆ สําหรับการดําเนินการของ  

ผูบริหารท้ังภายในและภายนอก เพ่ืออํานวย     

ความสะดวกและสนับสนุนการปฏบัิติงานของ   

สาขา/ฝาย  

ดานการวางแผน นโยบาย และบรหิารงาน 

- ใหความรวมมือในการปฏิบัติงานตามนโยบาย วิสัยทัศน ทิศทาง และ       

แนวทางการดําเนินงานท่ีกําหนด 

- รายงานผลการปฏิบัติงาน ปญหาและอุปสรรคท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน  

แกผูบังคับบัญชา 

ดานการบริหารบุคลากร  

- สอนงาน ถายทอดประสบการณ ใหคําปรึกษาเพ่ือชวยในการปฏิบัติงาน 

- ชวยกํากับดูแล ตรวจสอบ ติดตามผลตามท่ีไดรบัมอบหมาย 

ดานการปฏิบัติงานและอ่ืน ๆ 

- ปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายใหเปนไปตามมาตรฐานเพ่ือใหบรรลเุปาหมาย  

ของหนวยงาน รวมท้ังมีสวนรวมในการกําหนดแนวทางการปรับปรงุพัฒนา

กระบวนการทํางานท่ีเก่ียวของกับความเช่ียวชาญของตนเอง 

- ศึกษา พัฒนาความรูและติดตามความกาวหนาทางเทคโนโลยีอยูเสมอ       

เพ่ือนํามาพัฒนางาน 

- ติดตอประสานงานกับหนวยงานภายในและภายนอกท่ีเก่ียวของ 

- มีสวนรวม สงเสรมิ และสนับสนุนการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมตาง ๆ    

ขององคกร 

- รับผิดชอบและปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา 
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หนาท่ีความรับผิดชอบ (Role and Responsibilities) 

Role and Responsibilities 

 

Level (%) of 

contribution 

1. งานประชุม             

• จัดเตรียมเอกสาร ประสานงาน ดาํเนินการ และอํานวยความสะดวกกับหนวยงานตาง ๆ ท้ัง

ภายในและภายนอก เก่ียวกับการประชุม 

• ดําเนินการและประสานงานกับบุคลากรและหนวยงานตาง ๆ เพ่ือสนับสนุนการจดัการ    

ประชุมและสมัมนาของสาขา/ฝาย 

• บันทึกรายงานการประชุม จัดเก็บเอกสารและขอมลูการประชุมตาง ๆ ของสาขา/ฝาย 

2. งานสารบรรณ 

• ดําเนินการรับ-จัดสง ลงทะเบียน และเก็บรักษาเอกสารของสาขา/ฝาย 

• รางและจดัทําหนังสือท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานของสาขา/ฝาย 

• กลั่นกรองงาน และขอมลูของการเสนอเรื่องใหผูบริหารเพ่ือการตดัสนิใจ 

• รับรองแขกผูมาติดตอกับผูบรหิารของสาขา/ฝาย 

• ประสานงานติดตอกับหนวยงานตาง ๆ สําหรับการดําเนินการของผูบริหารท้ังภายในและ

ภายนอกสาขา/ฝาย 

        70% 

3. งานธุรการท่ัวไป 

• ดูแลการใหบริการงานธุรการแกหนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของท้ังภายในและภายนอกสาขา/

ฝาย 

• จัดงาน ควบคุม ดูแลการรบั-สงเอกสาร 

• ติดตอหนวยงานในงานธุรการท่ีเก่ียวของ 

         20% 

4. อ่ืน ๆ  

• ติดตอประสานงานกับหนวยงานภายในและหนวยงานภายนอกท่ีเก่ียวของ 

• มีสวนรวม สงเสริม และสนับสนุนการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมตาง ๆ ของ 

สาขา/ฝาย 

• ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา  

 

         10% 

 

 

 

 

 

 

  



14 
 

 
 

9.5  ตําแหนง  เจาหนาท่ีบริหารท่ัวไป  

วัถุประสงคของตําแหนง บทบาทหนาท่ีตามระดับตําแหนงงาน 

(Role and Responsibilities) 

รับผิดชอบดาํเนินงานและบริหารจัดการเก่ียวกับ  

งานการประชุม จดัเตรียมเอกสาร ประสานงาน 

ดําเนินการ และอํานวยความสะดวก เก่ียวกับการ

ประชุมตาง ๆ ดาํเนินการและประสานงานกับ

บุคลากรและหนวยงานตาง ๆ เพ่ือสนับสนุนการ

จัดการประชุมและการสัมมนา ตลอดจนบันทึก

รายงานการประชุม และจัดเก็บเอกสารและขอมลู

การประชุมตาง ๆ ของสาขา/ฝาย การรับ จัดสง 

ลงทะเบียน และเก็บรักษาเอกสารของสาขา/ฝาย 

ตลอดจนการรางและจดัทําหนังสอืท่ีเก่ียวกับการ

ดําเนินงานของสาขา/ฝาย การกลัน่กรองงาน และ

ขอมูลของการเสนอเรื่องใหผูบริหารเพ่ือการ   

ตัดสินใจ การรับรองผูมาตดิตอกับผูบริหาร    

ตลอดจนประสานงานติดตอกับหนวยงานตาง ๆ 

สําหรับการดําเนินการของผูบริหาร เพ่ืออํานวย     

ความสะดวกและสนับสนุนการปฏบัิติงานของ   

สาขา/ฝาย  

ดานการวางแผน นโยบาย และบรหิารงาน 

- ใหความรวมมือในการปฏิบัติงานตามนโยบาย วิสัยทัศน ทิศทางและ        

แนวทางการดําเนินงานท่ีกําหนด 

- รายงานผลการปฏิบัติงาน ปญหาและอุปสรรคท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน 

และผูบังคับบัญชา 

ดานการปฏิบัติงานและอ่ืน ๆ 

- ปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายใหเปนไปตามมาตรฐานเพ่ือใหบรรลเุปาหมาย  

ของหนวยงาน 

- ศึกษา พัฒนาความรูและติดตามความกาวหนาทางเทคโนโลยีอยูเสมอ        

เพ่ือนํามาพัฒนางาน 

- ติดตอประสานงานกับหนวยงานภายในและภายนอกท่ีเก่ียวของ 

- มีสวนรวม สงเสรมิ และสนับสนุนการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมตาง ๆ    

ขององคกร 

- รับผิดชอบและปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา 

- มีสวนรวม สงเสรมิ และสนับสนุนการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมตาง ๆ     

ขององคกร 

- ใหความรวมมือในการปฏิบัติงานตามนโยบาย วิสัยทัศน ทิศทาง และ        

แนวทางการดําเนินงานท่ีกําหนด 

- รายงานผลการปฏิบัติงาน ปญหาและอุปสรรคท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน  

แกผูบังคับบัญชา 
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หนาท่ีความรับผิดชอบ (Role and Responsibilities) 

Role and Responsibilities 

 

  Level (%) of      

  contribution 

1. งานประชุม             

• จัดเตรียมเอกสาร ประสานงาน ดาํเนินการ และอํานวยความสะดวกกับหนวยงานตาง ๆ       

ท้ังภายในและภายนอก เก่ียวกับการประชุม 

• ดําเนินการและประสานงานกับบุคลากรและหนวยงานตาง ๆ เพ่ือสนับสนุนการจดัการ    

ประชุม 

• บันทึกรายงานการประชุม จัดเก็บเอกสารและขอมลูการประชุมตาง ๆ  

2. งานสารบรรณ 

• ดําเนินการรับ-จัดสง ลงทะเบียน และเก็บรักษาเอกสาร 

• รางและจดัทําหนังสือท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานของสาขา/ฝาย 

• กลั่นกรองงาน และขอมลูของการเสนอเรื่องใหผูบริหารเพ่ือการตดัสนิใจ 

• รับรองแขกผูมาติดตอกับผูบรหิาร 

•  ประสานงานติดตอกับหนวยงานตาง ๆ สําหรับการดําเนินการของผูบริหาร 

        70% 

3. งานธุรการท่ัวไป 

• ดูแลการใหบริการงานธุรการแกหนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของท้ังภายในและภายนอกสาขา/

ฝาย 

• จัดงาน ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ พนักงานรับ-สงเอกสาร ในการใหบริการรบั-สงเอกสาร

ภายใน/ภายนอกองคกรของสายงานตาง ๆ 

• ติดตอหนวยงานในงานธุรการท่ีเก่ียวของ 

          20% 

4. อ่ืน ๆ  

• ติดตอประสานงานกับหนวยงานภายในและหนวยงานภายนอกท่ีเก่ียวของ 

• มีสวนรวม สงเสริม และสนับสนุนการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมตาง ๆ ของสาขา/ฝาย 

• ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา  

 

         10% 
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10. แบบบรรยายลักษณะงาน  

10.1 ตําแหนง  เจาหนาท่ี(งานบริหารทรัพยสิน) 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน 

1. ดานการปฏิบัติงาน 

1.1 ชวยปฏิบัติงานเก่ียวกับการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานคําขอรับสิทธิบัตร           

อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธ์ิ และทรัพยสนิทางปญญาอ่ืน เพ่ือเสนอความเหน็ในการจด

ทะเบียนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลขิสิทธ์ิ และทรัพยสินทางปญญาอ่ืนใหถูกตอง         

ตามเทคนิควิชาการ และขอกําหนดตามกฎหมาย 

1.2 จําแนกทรัพยสินทางปญญาตามประเภทของการประดิษฐและแบบผลติภณัฑ           

อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร ลิขสิทธ์ิ และทรัพยสินทางปญญาอ่ืน เพ่ือเสนอความเห็นในการ

จดทะเบียนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธ์ิ และทรัพยสินทางปญญาอ่ืนตอเจาหนาท่ี

อาวุโส 

1.3 ศึกษาพัฒนาความรู และติดตามความกาวหนาท่ีเก่ียวของกับการทํางานอยูเสมอ 

1.4 รับผิดชอบและปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา 

แสดงผลลัพธท้ังเชิงปริมาณและ

คุณภาพ ท่ีสามารถตรวจสอบได 

(ท้ังน้ี ข้ึนกับการตกลงระหวาง

ผูบังคับบัญชาและ

ผูใตบังคับบัญชา) เชน 

1.1 รอยละความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ  

1.2  รอยละของจํานวนเอกสาร 

ท่ีผานการตรวจภายในระยะเวลา

ท่ีกําหนด 

1.3 รายงานการพัฒนาตนเอง

รวมท้ังแนวคิดในการนําไป

วิเคราะหเพ่ือปรับปรุงการทํางาน 

ท่ีแสดงใหเห็นวานําความรูมาใช

ในการปฏิบัติงาน 

2. ดานการวางแผน และบริหารงาน 

  2.1 ใหความรวมมือในการปฏิบัติงานตามนโยบาย วิสยัทัศน ทิศทาง และแนวทาง

การดําเนินงานท่ีกําหนด 

  2.2 ประสานงานภายในหนวยงาน 

  2.3 รายงานผลการปฏิบัติงาน ปญหา อุปสรรค และเสนอแนะแนวทางแกไขท่ี

เก่ียวของกับการปฏิบัติงานแกผูบังคับบัญชา 

 

2.1 รอยละผลสาํเรจ็ของการ

ปฏิบัติงานท่ีเปนไปตามแผนการ

ดําเนินงานท้ังในแงของผลผลติ 

ระยะเวลา งบประมาณ และการ

รายงานปญหาและอุปสรรค 

เพ่ือใหรับทราบและแกปญหาได

ทันเวลา 
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ความสามารถประจําตําแหนง (Job Competency) 

สมรรถนะหลัก (Core Competency) / ระดับ 2 

1. ความมุงมั่นสรางสรรคนวัตกรรม (Innovation) 

 

• มีความคิดริเริ่มสรางสรรคและการใชนวัตกรรมท่ีเปน

ประโยชนในงานท่ีรับผิดชอบ 

• เรียนรูวิธีการ กระบวนการทํางานใหมๆ จากการ

ปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบ การศึกษาคนควา ประชุม 

สัมมนา ดูงาน และฝกอบรม เพ่ือนํามาพัฒนา ปรับปรุง 

หรือแกปญหาในการทํางานไดอยางเปนรูปธรรม และได

ผลลัพธท่ีดีข้ึนกวาเดมิ 

• เสนอแนะแนวคดิ วิธีการ หรือนวัตกรรมในการพัฒนา 

ปรับปรุง หรือแกปญหาในการทํางานท่ีรับผิดชอบได 

2. ความซื่อตรง และความเปนมืออาชีพ 

(Professionalism) 

• สามารถเสนอความคิดเห็นท่ีเปนประโยชนตอการ

ปฏิบัติงาน หรือรักษาผลประโยชนใหกับองคกรตอ

ผูบังคับบัญชาได 

• พัฒนาและปรับปรุงตนเองใหมีความรูทันตอเหตุการณ

ปจจุบันท่ีมีความสอดคลองกับวิชาชีพของตนเองอยาง

สม่ําเสมอ 

• ยอมรับอยางตรงไปตรงมาเมื่อไดกระทําสิ่งผิดพลาดและ

เหตุผลของการกระทําดังกลาว 

• ปฏิบัติงานดวยความยุติธรรม ซื่อสัตย โปรงใส และยึดมั่น

ในมาตรฐานจริยธรรมฯ และวิชาชีพของตนเอง 

3. การปฏิบัติงานอยางมีคณุภาพตามมาตรฐาน 

(Standard Reference) 

• รูระเบียบ ขอบังคับ และประกาศ ของ สสวท. ท่ีเก่ียวของ

กับตนเองและงานท่ีรับผิดชอบ  

• ปฏิบัติงานไดถูกตองและเปนไปตามมาตรฐาน ไมขัดแยง

กับระเบียบ ขอบังคับ และประกาศ ท่ี สสวท. กําหนด 

• ใชความรูท่ีถูกตองมาเปนหลักในการปฏิบัติงานเพ่ือใหเกิด

มาตรฐานในงานท่ีรับผิดชอบ 

4. การทํางานเปนทีม (Team Synergy) • มีความเขาใจในบทบาทหนาท่ีของตนเองในการทํางาน

เปนทีม 

• ใหความรวมมือ และมีสวนรวมในการกําหนดภารกิจและ

เปาหมายของทีมงาน 

• ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย และให

ขอมูลท่ีเปนประโยชนเพ่ือใหทีมประสบความสําเร็จ 

• สรางความสัมพันธอันดีกับสมาชิกในทีม เพ่ือชวยเหลือให

การทํางานประสบผลสําเร็จ 
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10.2 ตําแหนง  เจาหนาท่ี(งานขายและการตลาด) 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน 

1. ดานการปฏิบัติงาน 

1.1 ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานดานการตลาดและการขายของผูรับ

อนุญาต 

1.2 ทํากิจกรรมสงเสรมิการขาย ประชาสัมพันธ และสรางการรับรูรวมกับผูรับ

อนุญาต โรงเรียน และหนวยงานตางๆ ท้ังภายในและภายนอก สสวท. 

1.3 ศึกษาพัฒนาความรู และติดตามความกาวหนาท่ีเก่ียวของกับการทํางานอยู

เสมอ 

1.4 รับผิดชอบและปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา 

 

1.1 รายงานการติดตามผลการประเมิน 

ผูรับอนุญาต 

1.2 รอยละ/ระดับความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ 

1.3 จํานวนครั้งของกิจกรรมท่ีปฏบัิติ 

1.4 รายงานการพัฒนาตนเองรวมท้ัง

แนวคิดในการนําไปวิเคราะหเพ่ือ

สมรรถนะตามกลุมงาน (Functional Competency) / ระดับ 2 

1. การนําความรูความเช่ียวชาญมาใชในการทํางาน 

 

• มีการนําความรู ความเขาใจและความเช่ียวชาญท่ีเก่ียวของ

กับความรับผิดชอบของตนเองมาใชในการทํางานจนสําเรจ็ 

• แสวงหาความรูเพ่ิมเติมในงานท่ีตนเองรับผิดชอบอยูเสมอ 

• เสนอแนะปญหา หรืออุปสรรคอันอาจจะเกิดข้ึนจากการ

ปฏิบัติงาน โดยอางอิงจากประสบการณ หรือแหลงความรู

ท่ีมี 

2. ความสามารถในการถายโอนความรูและการสอนงาน 

 

• มีความรู ความเขาใจในรายละเอียดของงานท่ีรับผิดชอบ

และสามารถอธิบายข้ันตอน หลักการ วิธีการทํางานของ

ตนเองได 

• รวบรวมและจดัเก็บขอมลูท่ีเก่ียวของกับงานท่ีรับผิดชอบ

อยางเปนระบบ 

3. การบริการท่ีด ี

 

• ใหการบริการท่ีเปนมิตร สภุาพ เตม็ใจตอนรับ ดวย

อัธยาศัยไมตรีอันดี และสรางความประทับใจแก

ผูรับบริการ 

• ใหขอมูล ขาวสาร และข้ันตอนของการบริการท่ีถูกตอง 

ชัดเจนแกผูรบับริการ รวมท้ังแจงความคืบหนาของเรื่องท่ี

ดําเนินการ 

• ใหคําแนะนํา และคอยติดตามเรื่อง เมื่อผูรับบริการมี

คําถามหรือขอเรียกรองท่ีเก่ียวกับภารกิจของหนวยงาน 

• ประสานงานภายในหนวยงาน และกับหนวยงานท่ี

เก่ียวของ เพ่ือใหผูรับบริการไดรับบริการท่ีตอเน่ืองและ

รวดเร็ว 

4. การวางแผนและการบรหิารจดัการ • สามารถบริหารจัดการงานในสวนท่ีรับผิดชอบของตนเอง

ใหเปนไปตามบทบาทท่ีไดรับไดอยางมีประสิทธิภาพ  

• ปรับปรุงกระบวนการทํางานและเลือกใชเครื่องมือท่ี

เหมาะสมในการปฏิบัติงาน ตดิตามความคืบหนาของงาน 

และรายงานผลการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ 
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ปรับปรุงการทํางาน ท่ีแสดงใหเหน็วา

นําความรูมาใชในการปฏิบัติงาน 

2. ดานการวางแผน และบริหารงาน 

2.1 รวมวางแผนกิจกรรมทางการตลาด สํารวจและวิจยัการตลาด เพ่ือปรับแผน     

กลยุทธและกลวิธีในการปฏิบัติงาน 

2.2 บริหารงานขายผลผลิตของ สสวท. คลังสินคา และจดัทํารายงานการขาย 

2.2 ประสานงานหนวยงานภายในและภายนอก 

2.2 รายงานผลการปฏิบัติงาน ปญหา อุปสรรค และเสนอแนะแนวทางแกไขท่ี

เก่ียวของกับการปฏิบัติงานแกผูบังคับบัญชา 

 

2.1 รอยละผลสาํเรจ็ของการ

ปฏิบัติงานท่ีเปนไปตามแผนการ

ดําเนินงานท้ังในแงของผลผลติ 

ระยะเวลา งบประมาณ และการ

รายงานปญหาและอุปสรรค เพ่ือให

รับทราบและแกปญหาไดทันเวลา 

 

 

ความสามารถประจําตําแหนง (Job Competency) 

สมรรถนะหลัก (Core Competency) / ระดับ 2 

1. ความมุงมั่นสรางสรรคนวัตกรรม (Innovation) 

 

• มีความคิดริเริ่มสรางสรรคและการใชนวัตกรรมท่ีเปน

ประโยชนในงานท่ีรับผิดชอบ 

• เรียนรูวิธีการ กระบวนการทํางานใหมๆ จากการ

ปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบ การศึกษาคนควา ประชุม 

สัมมนา ดูงาน และฝกอบรม เพ่ือนํามาพัฒนา ปรับปรุง 

หรือแกปญหาในการทํางานไดอยางเปนรูปธรรม และได

ผลลัพธท่ีดีข้ึนกวาเดมิ 

• เสนอแนะแนวคดิ วิธีการ หรือนวัตกรรมในการพัฒนา 

ปรับปรุง หรือแกปญหาในการทํางานท่ีรับผิดชอบได 

2. ความซื่อตรง และความเปนมืออาชีพ 

(Professionalism) 

• สามารถเสนอความคิดเห็นท่ีเปนประโยชนตอการ

ปฏิบัติงาน หรือรักษาผลประโยชนใหกับองคกรตอ

ผูบังคับบัญชาได 

• พัฒนาและปรับปรุงตนเองใหมีความรูทันตอเหตุการณ

ปจจุบันท่ีมีความสอดคลองกับวิชาชีพของตนเองอยาง

สม่ําเสมอ 

• ยอมรับอยางตรงไปตรงมาเมื่อไดกระทําสิ่งผิดพลาดและ

เหตุผลของการกระทําดังกลาว 

• ปฏิบัติงานดวยความยุติธรรม ซื่อสัตย โปรงใส และยึดมั่น

ในมาตรฐานจริยธรรมฯ และวิชาชีพของตนเอง 
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3. การปฏิบัติงานอยางมีคณุภาพตามมาตรฐาน 

(Standard Reference) 

• รูระเบียบ ขอบังคับ และประกาศ ของ สสวท. ท่ีเก่ียวของ

กับตนเองและงานท่ีรับผิดชอบ  

• ปฏิบัติงานไดถูกตองและเปนไปตามมาตรฐาน ไมขัดแยง

กับระเบียบ ขอบังคับ และประกาศ ท่ี สสวท. กําหนด 

• ใชความรูท่ีถูกตองมาเปนหลักในการปฏิบัติงานเพ่ือใหเกิด

มาตรฐานในงานท่ีรับผิดชอบ 

4. การทํางานเปนทีม (Team Synergy) • มีความเขาใจในบทบาทหนาท่ีของตนเองในการทํางาน

เปนทีม 

• ใหความรวมมือ และมีสวนรวมในการกําหนดภารกิจและ

เปาหมายของทีมงาน 

• ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย และให

ขอมูลท่ีเปนประโยชนเพ่ือใหทีมประสบความสําเร็จ 

• สรางความสัมพันธอันดีกับสมาชิกในทีม เพ่ือชวยเหลือให

การทํางานประสบผลสําเร็จ 

 

สมรรถนะตามกลุมงาน (Functional Competency) / ระดับ 2 

1. การนําความรูความเช่ียวชาญมาใชในการทํางาน 

 

• มีการนําความรู ความเขาใจและความเช่ียวชาญท่ีเก่ียวของ

กับความรับผิดชอบของตนเองมาใชในการทํางานจนสําเรจ็ 

• แสวงหาความรูเพ่ิมเติมในงานท่ีตนเองรับผิดชอบอยูเสมอ 

• เสนอแนะปญหา หรืออุปสรรคอันอาจจะเกิดข้ึนจากการ

ปฏิบัติงาน โดยอางอิงจากประสบการณ หรือแหลงความรู

ท่ีม ี

2. ความสามารถในการถายโอนความรูและการสอนงาน 

 

• มีความรู ความเขาใจในรายละเอียดของงานท่ีรับผิดชอบ

และสามารถอธิบายข้ันตอน หลักการ วิธีการทํางานของ

ตนเองได 

• รวบรวมและจดัเก็บขอมลูท่ีเก่ียวของกับงานท่ีรับผิดชอบ

อยางเปนระบบ 

3. การบริการท่ีด ี

 

• ใหการบริการท่ีเปนมิตร สภุาพ เตม็ใจตอนรับ ดวย

อัธยาศัยไมตรีอันดี และสรางความประทับใจแก

ผูรับบริการ 

• ใหขอมูล ขาวสาร และข้ันตอนของการบริการท่ีถูกตอง 

ชัดเจนแกผูรบับริการ รวมท้ังแจงความคืบหนาของเรื่องท่ี

ดําเนินการ 

• ใหคําแนะนํา และคอยติดตามเรื่อง เมื่อผูรับบริการมี

คําถามหรือขอเรียกรองท่ีเก่ียวกับภารกิจของหนวยงาน 

• ประสานงานภายในหนวยงาน และกับหนวยงานท่ี

เก่ียวของ เพ่ือใหผูรับบริการไดรับบริการท่ีตอเน่ืองและ

รวดเร็ว 
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4. การวางแผนและการบรหิารจดัการ • สามารถบริหารจัดการงานในสวนท่ีรับผิดชอบของตนเอง

ใหเปนไปตามบทบาทท่ีไดรับไดอยางมีประสิทธิภาพ  

• ปรับปรุงกระบวนการทํางานและเลือกใชเครื่องมือท่ี

เหมาะสมในการปฏิบัติงาน ตดิตามความคืบหนาของงาน 

และรายงานผลการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ 

 

10.3 ตําแหนง  เจาหนาท่ี(งานธุรการ) 

หนาท่ีและความรับผิดชอบหลัก ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน 

1. งานธุรการ 

- ปฏิบัติงานดานงานธุรการ งานการประชุมของหนวยงาน งานสารบรรณ

เบ้ืองตนท่ีมีรายละเอียดงานไมซับซอน งานลงทะเบียนรับ-สง ระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส พิมพหนังสือหรือเอกสาร รางจดหมายท่ีมีรายละเอียดไมซบัซอน 

ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบของผูบังคับบัญชา 

- ดําเนินการเรื่องงานการเงินในการประชุม อบรม ตามแผนปฏิบัติงานของแต

ละโครงการท่ีเก่ียวของ 

 

- รอยละผลสําเร็จของงานตาม

กําหนดเวลาท่ีไดรับมอบหมาย รวมถึง

โครงการหรืองานท่ีไดรับมอบหมาย

อ่ืนๆ 

 

- ระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน 

2. งานพัสด ุ

- ดําเนินการรวบรวมขอมลูการจดัซื้อ จัดจางและประสานงานการจดัซื้อ จัดจาง

ใหเปนไปตามแผนและถูกตองตามระเบียบพัสด ุ

- ควบคุมทะเบียนครุภณัฑของหนวยงาน 

 

- ระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน  

- ครุภัณฑของหนวยงานครบตามบัญชี

ครุภณัฑของหนวยงาน 

3. ดานการวางแผน และบริหารงาน 

-  ใหความรวมมือในการปฏบัิติงานตามนโยบาย วิสัยทัศน ทิศทาง และแนวทาง

การดําเนินงานท่ีกําหนด 

-  ประสานงานกับเครือขายฯ หนวยงานท่ีเก่ียวของกับการศึกษา ใหสามารถ

รวมงานโครงการ สสวท. 

- รายงานผลการปฏิบัติงาน ปญหาและอุปสรรคท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานแก

ผูบังคับบัญชา 

 

จํานวนรายงานผลการปฏิบัติงานใน

สวนท่ีรับมอบหมาย 

5. พัฒนาตนเองโดยเขารับการฝกอบรมในดานวิชาชีพ หรือเขารวมประชุม

วิชาการท่ีเก่ียวกับสายงาน ไมนอยกวา 12 ช่ัวโมง/ปงบประมาณ 

จํานวนช่ัวโมงท่ีเขารับการพัฒนา 

6.  ปฏิ บัติงานอ่ืนๆ ในกลุมงานอํานวยการ ตามท่ีไดรับมอบหมายจาก

ผูบังคับบัญชา 

- ระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน 

 

ความสามารถประจําตําแหนง (Job Competency) 

สมรรถนะหลัก (Core Competency) ระดับ 

1. ความมุงมั่นสรางสรรคนวัตกรรม (Innovation) 

2. ความซื่อตรง และความเปนมืออาชีพ (Professionalism) 

3. การปฏิบัติงานอยางมีคณุภาพตาม (Standard Reference) 

4. การทํางานเปนทีม (Team Synergy) 

2 

2 

2 

2 
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สมรรถนะตามกลุมงาน (Functional Competency) ระดับ 

1. การนําความรูความเช่ียวชาญมาใชในการทํางาน 

2. ความสามารถในการถายโอนความรูและการสอนงาน 

3. การคิดวิเคราะห 

4. การตัดสินใจและการแกไขปญหา 

2 

2 

2 

2 
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11.  ขอบังคับ ระเบียบ และประกาศ ท่ีเกี่ยวของกับฝายบริการและบริหารทรัพยสิน    

              ขอบังคับ ระเบียบ และประกาศ ท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานของฝายบริการและบริหารทรัพยสิน  

ดังตอไปนี้      

1) พระราชบัญญัติสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พ.ศ. 2541 

2) ขอบังคับ สสวท.วาดวยการจัดแบงสวนงานและการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2562 

3) ขอบังคับ สสวท. วาดวยการบริหารงานบุคคล (ฉบับท่ี 13) พ.ศ. 2562 

4) ขอบังคับ สสวท. วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2553 

5) ขอบังคับ สสวท. วาดวยการเงินและการบัญชี พ.ศ. 2543 (สสวท. 3/2543) 

6) ขอบังคับวาดวยการบริหารงานสํานักธุรกิจของ สสวท. พ.ศ. 2547 (สสวท.8/2547) 

7) ขอบังคับ สสวท. วาดวยการบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา พ.ศ. 2554 

8) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

9) ระเบียบ สสวท. วาดวยการเขาพักในหอพัก พ.ศ.2533 (สสวท. 2/2553) 

10) ระเบียบ สสวท. วาดวยการใชหองประชุม พ.ศ.2533 (สสวท. 20/2553) 

11) ระเบียบ สสวท. วาดวยการกําหนดข้ันตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการสําหรับการจายเงินใหกับ

เจาหนี้ พ.ศ.2546 (สสวท. 24/2556) 

12) ระเบียบ สสวท. วาดวยสวสัดิการและประโยชนตอบแทนพนักงาน พ.ศ.2543 (สสวท. 26/2543) 

13) ระเบียบ สสวท. วาดวยการพิจารณาเงินเดือนพนักงาน พ.ศ. 2545 (สสวท. 27/2545) 

14) ประกาศ สสวท. เรื่อง คาใชจายในการจัดฝกอบรม การจัดประชุม หรือการจัดงาน (หมวด 1) 

15) ประกาศ สสวท. เรื่อง คาใชจายในการปฏิบัติงานนอกสถานท่ีในประเทศ หรือตางประเทศ (หมวด 2) 

16) ประกาศ สสวท. เรื่อง คาตอบแทนบุคคลภายนอก (หมวด 3) 

17) ประกาศ สสวท. เรื่อง คาใชจายอ่ืน ๆ (หมวด 4)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://kmportal.ipst.ac.th/multimedia/ksris@ipst.ac.th/File/Rules/HROD/0_%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%9A%20%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%97_%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%20%E0%B8%9E_%E0%B8%A8_%202562.pdf
http://kmportal.ipst.ac.th/multimedia/ksris@ipst.ac.th/File/Rules/HROD/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5%20%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%201%20-%2013%20(20022562).pdf
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12. ข้ันตอนการปฏิบัติงานของฝายบริการและบริหารทรัพยสิน 

1. การจัดพิมพและจําหนายส่ือ สสวท. 

        สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ไดรับมอบหมายจากกระทรวงศึกษาธิการ       

ใหพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของกลุมการเรียนรูคณิตศาสตร กลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ในสวนของสาระเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ

สาระการออกแบบและเทคโนโลยี ตลอดจนจัดทําสื่อการเรียนรูตามหลักสูตรดังกลาว โดยมอบใหผูรับอนุญาตเปนผูดําเนินการ

จัดพิมพและจําหนายตั้งแตปการศึกษา ๒๕๑๘ เปนตนมา โดยมีรายละเอียดและข้ันตอนการปฏิบัติงาน ดังตอไปนี้ 

ลําดับ   ลักษณะของงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  ระยะเวลา  

การปฏิบัติงาน 
เอกสารประกอบ 

   1 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2 

การกําหนด 

หลักเกณฑและ 

วิธีการปรับใช 

หลักสตูร 

 

 

 

 

 

การจัดทําแผนการ

จัดทําสื่อการเรียนรู 

1.1 เมื่อมีปรับกระบวนการพัฒนาหลักสูตร           

จะตองดูประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ 

1.2  ตรวจสอบรายช่ือหนังสือท่ี สสวท. ไดพัฒนาหรือ

ปรับปรุงตามกลุมสาระการเรียนรู ระดับช้ัน และ 

ปการศึกษา 

 

1.3 ลงทะเบียนสื่อสิ่งพิมพในระบบทรัพยสินทางปญญา 

(IP)  

 

2.1 ผูรับอนุญาตจะเปนผูจัดทําแผนการจัดทําสื่อการ

เรียนรู สําหรับปการศึกษา ของ สสวท. ท้ังหนังสือใหม 

และเกา เสนอผูอํานวยการ สสวท. และเลขาธิการ

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) กระทรวง 

ศึกษาธิการ เพ่ือให ความเห็นชอบแผนการจดัทําสื่อ  

2.2 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   

(สพฐ.)  จะเชิญคณะกรรมการประสานงานการผลติ     

สื่อการเรียนรูตนแบบ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ระหวาง สพฐ.  สสวท.  

และผูรับอนุญาตเพ่ือตดิตาม และรับทราบรายงานการ

จัดทําตนฉบับ หนังสือของ สสวท. และ  

สพฐ. เพ่ือท่ีจะกําหนดรอบการข้ึนบัญขีกําหนดสื่อการ

เรียนรูสําหรับเลือกใชในสถานศึกษา  

 

       

 

 

 

 

 

 รายการละ  

  3 นาที 

1. ประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ 

2. หนังสือของ สสวท. 

สําหรับหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 

3. ลงระบบทรัพยสินทาง

ปญญา 

–แฟมขอมูลหลัก  

4. ตัวอยางแผนการจดัทํา 

สื่อการเรียนรู สําหรับ 

ปการศึกษา 2555 

 

 

 

5. คําสั่ง สพฐ. ท่ี  

109/2554 เรื่อง แตงตั้ง

คณะกรรมการประสาน 

งานการผลติสื่อการเรยีนรู

ตนแบบ ตามหลักสตูร

แกนกลางการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน พุทธศักราช   

2551 ระหวาง สพฐ.  

สสวท. และองคการคาฯ 
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ลําดับ   ลักษณะของงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  ระยะเวลา  

การปฏิบัติงาน 
เอกสารประกอบ 

    

 

 

 

 

 

 

   3 

 

 

 

 

 

 

 

การจัดทําตนฉบับ 

หนังสือ  

2.3 ตรวจสอบบัญชีกําหนดสื่อการเรียนรูสําหรับ       

เลือกใชในสถานศึกษา สําหรับปการศึกษาในแตละ      

รอบ  เพ่ือดําเนินการติดตามการจดัทําตนฉบับเพ่ือ     

เสนอข้ึนบัญชีใหทันแตละรอบการข้ึนบัญชี โดยจะ 

ประกาศในเว็บไซดของสํานักวิชาการและมาตรฐาน

การศึกษา สพฐ. http://academic.obec.go.th 

 

3.1 ผูรับอนุญาตจะเปนผูแจงแผนการรับตนฉบับ  

หนังสือเรียน คูมือครู แบบฝกทักษะ แบบบันทึก 

กิจกรรม ของ สสวท. ท่ีตองใชในปการศึกษา 

3.2 สาขาวิชาตาง ๆ ของ สสวท. เปนผูจัดทํา 

ตนฉบับหนังสือตามสาระการเรยีนรูท่ีรับผดิชอบ   

3.3 สํานักฯ ประสานงานกับสาขาวิชาเพ่ือติดตาม

ความกาวหนาในการจดัทําตนฉบับหนังสือเรียน  

คูมือครู แบบฝกทักษะ แบบบันทึกกิจกรรม  

ใหเปนไปตามแผนการรับตนฉบับหนังสือ  

3.4 กรณีท่ีการจัดทําตนฉบับไมเปนไปตามแผน  

สํานักฯ จะตองประสานงานผูบริหาร สสวท. และ 

ผูบริหารผูรับอนุญาตหัวหนาสาขาวิชา 

เพ่ือหารือในการปรับเปลีย่นแผนการจัดพิมพ โดย        

จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการอํานวยการพัฒนา

สื่อการศึกษา วิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและ

เทคโนโลยี ระหวาง สสวท. กับ ผูรับอนุญาต 

 

 6. ตัวอยางบัญชีรายช่ือสื่อ

การเรยีนรู ปการศึกษา 

2555  

สําหรับเลือกใชใน 

สถานศึกษา 

 

 

7. ตัวอยางหนังสือเรื่อง 

การจัดสงแผนการรับ

ตนฉบับหนังสือท่ีตองใช 

ในปการศึกษา 2555 

 

 

 

 

 

8. คําสั่งคณะกรรมการ 

สสวท. ท่ี 7/2554 เรื่อง  

แตงตั้งคณะกรรมการ

อํานวยการพัฒนา

สื่อการศึกษาวิชา

วิทยาศาสตร คณติศาสตร

และเทคโนโลยี ระหวาง 

สสวท. กับผูรับอนุญาต 

    4 การรับตนฉบับ  

หนังสือ 

4.1  สาขาวิชาจัดทําบันทึกสงตนฉบับหนังสือ จํานวน  

2 เลม พรอมไฟลงาน ซึ่งจะตองระบุวาเปนไฟลตนฉบับ 

ท่ี สสวท. จัดทําเรียบรอยแลว หรอืใหผูรับอนุญาตเปน

ผูจัดทําอารตเวิรค เพ่ือจัดสงใหสํานักฯ ดําเนินการตอไป 

4.2  สํานักฯ ตรวจสอบวาเปนหนังสือเรียน คูมือครู      

แบบฝกทักษะคณติศาสตร แบบฝกทักษะเทคโนโลย ี

สารสนเทศ  แบบบันทึกกิจกรรมวิทยาศาสตร หรือ 

เอกสารประกอบการเรียนการสอน  

 

 

 

 

 

 

 

    2 นาที 

 

9. ตัวอยางบันทึกขอความ

จากสาขาวิชา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

       - กรณีเปนหนังสือเรียน คูมอืครู แบบฝกทักษะ 

คณิตศาสตร สาขาจะตองจัดทําคาํช้ีแจง แยกตางหาก 

    3 นาที 

 

10. ตัวอยางคําช้ีแจง 

 

http://academic.obec.go.th/


26 
 

 
 

ลําดับ   ลักษณะของงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  ระยะเวลา  

การปฏิบัติงาน 
เอกสารประกอบ 

 

 

จากเลม 

      - กรณีเปนแบบฝกทักษะเทคโนโลยสีารสนเทศและ

แบบบันทึกกิจกรรมวิทยาศาสตร สาขาจะตองจัดทําคํานํ

แยกตางหางจากเลม 

4.3  กรณีเอกสารถูกตอง สํานักฯ จะลงทะเบียนรับ   

เอกสารตามบันทึกขอความของสาขาในระบบ INFOMA   

      กรณีเอกสารไมถูกตองจะสงคืน ในระบบ INFOMA 

พรอมท้ังจัดสงเอกสารใหสาขาดําเนินการจัดทําใหถูกตอง  

4.4 ลงทะเบียนสื่อสิ่งพิมพในระบบทรัพยสินทางปญญา 

(IP) 

 

 

    2 นาที 

 

11. ตัวอยางคํานํา 

 

 

 

 

 

 

12. บันทึก-ปรับปรุงการ

ลงทะเบียนสื่อสิ่งพิมพ  

- สถานะการดาํเนินการ  

-รายช่ือผูเขียน/ผูแตง/ 

 ผูประพันธ 

-บรรณาธิการกิจ 

 

    5 การขอประกาศ  

คํานําหนังสือ 

กรณีหนังสือเรียน คูมือครู แบบฝกทักษะคณิตศาสตร 

5.1 จัดทําหนังสือถึงเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

(สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ  เพ่ือขอประกาศคํานํา  

หนังสือ ในการอนุญาตใหใชสื่อการเรียนรูในสถานศึกษา 

5.2 จัดทําบันทึกขอความเสนอผูอํานวยการ               

ผานผูกํากับดูแลสํานักฯ  เพ่ือโปรดลงนาม 

      -  คําช้ีแจง  

      -  หนังสือขอประกาศคํานํา     

5.3 ลงทะเบียนจัดสงในระบบ INFOMA 

5.4 ผูอํานวยการพิจารณาลงนามในเอกสารขอ 5.2 แลว 

เจาหนาท่ีฝายบริหารท่ัวไปจดัสงเอกสารใหสาํนักฯ  

5.5 สํานักฯ ลงรับในระบบ INFOMA และออกเลขท่ี   

หนังสือสงออก   

5.6 บันทึก-ปรับปรุงการลงทะเบียนสื่อสิ่งพิมพ ในสวน

สถานะการดําเนินการ ในระบบทรัพยสินทางปญญา 

(IP) 

 

 

    10 นาที 

 

 

 

    5 นาที 

 

 

 

    2 นาที 

     1 วัน 

 

    2 นาที 

 

    2 นาที 

 

    

 

 

13. ตัวอยางหนังสือขอ

ประกาศคํานํา 

 

 

14. ตัวอยางบันทึกขอควา  

เสนอลงนาม 

 

 

 

 

 

 

15. บันทึกวันท่ีสงเรื่อง  ล

นามคําช้ีแจง/หนังสือขอ

ประกาศคํานํา และวันท่ีลง

นามแลว  

ในระบบ IP  

 

 

 

 5.7 การจัดสงหนังสือพรอมคําช้ีแจง และตนฉบับหนังสือ 

ใหเลขาธิการคณะกรรมการการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน 
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ลําดับ   ลักษณะของงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  ระยะเวลา  

การปฏิบัติงาน 
เอกสารประกอบ 

 

 

 

 

 

 

 

กรณีเรงดวน เจาหนาท่ีสํานักฯ จดัสงเอง 

-  จองรถยนตสวนกลางในระบบ e-Reserve http://

kmportal.ipst.ac,th  เลือกระบบจองรถ/ 

/หอง/อุปกรณสวนกลาง  เลือกประเภทจอง 

เลือกจองรถยนต ใส username และ password 

กรอกรายละเอียดในระบบ กรณไีมไดรับการอนุมตัิ 

เน่ืองจากไดจดัรถใหบริการหมดแลว งานยานพาหนะ 

จะจัดทําแบบขอใชบริการรถยนต (สวนกลาง) 

มาใหผูจองเพ่ือดําเนินการเบิกคารถรับจางตอไป 

กรณีใหเจาหนาท่ีฝายบริหารท่ัวไปจัดสง 

-  พิมพแบบขอใชบริการรับ/สงเอกสาร/สิ่งของ โดย

รถจักรยานยนต (GA118)  เขาไปท่ีแบบฟอรมของฝาย

บริหารท่ัวไป ใน http://kmportal.ipst.ac,th 

- กรอกรายละเอียดในแบบฟอรม นําไปให 

เจาหนาท่ีจัดสงเอกสารภายใน 09.00 น. ของทุกวัน 

5.8 ประสานงานกับสํานักวิชาการและมาตรฐาน 

การศึกษา (สวก.) สพฐ. เพ่ือตดิตามการขอรับ 

ประกาศคํานําท่ีเลขาธิการ สพฐ. ลงนามแลว 

(สถานท่ีรับเอกสารประกาศคํานํา คือ สวก. ช้ัน 4 

อาคาร สพฐ.3 กระทรวงศึกษาธิการ) 

5.9 เมื่อไดรับแจงจาก สวก. ใหไปรับประกาศคํานํา 

หนังสือท่ีเลขาธิการ สพฐ. ลงนามคํานําและประกาศ 

อนุญาตใหใชสื่อการเรีนรูในสถานศึกษา จะตอง 

ดําเนินการ 

กรณีเรงดวน เจาหนาท่ีสํานักฯ ไปรับเอง 

-  จองรถยนตสวนกลางในระบบ e-Reserve http://

kmportal.ipst.ac,th  เลือกระบบจองรถ/ 

/หอง/อุปกรณสวนกลาง  เลือกประเภทจอง 

เลือกจองรถยนต ใส username และ password 

กรอกรายละเอียดในระบบ กรณไีมไดรับการอนุมตัิ 

เน่ืองจากไดจดัรถใหบริการหมดแลว งานยานพาหนะ 

จะจัดทําแบบขอใชบริการรถยนต (สวนกลาง) 

มาใหผูจองเพ่ือดําเนินการเบิกคารถรับจางตอไป 

 

   4 ช่ัวโมง 

 

 

 

 

 

 

 

 

      1 วัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   4 ช่ัวโมง 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. แบบขอใชบริการ

รถยนต (สวนกลาง)      

กรณไีดรับอนุมัติและ   

ไมไดรับการอนุมัต ิ

 

 

 

 

 

17. แบบขอใชบริการรับ/

สงเอกสาร/สิ่งของ โดย

รถจักรยานยนต     

(GA118) 

 

 

 

 

 

 

18. ตัวอยางหนังสือ  

สพฐ. เรื่อง คํานําและ

ประกาศอนุญาตใหใชสื่อ    

การเรยีนรูในสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://kmportal.ipst.ac,th/
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ลําดับ   ลักษณะของงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  ระยะเวลา  

การปฏิบัติงาน 
เอกสารประกอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรณีใหเจาหนาท่ีฝายบริหารท่ัวไปรับ 

     -  พิมพแบบขอใชบริการรับ/สงเอกสาร/สิ่งของ โดย

รถจักรยานยนต (GA118)  เขาไปท่ีแบบฟอรมของฝาย

บริหารท่ัวไป ใน http://kmportal.ipst.ac,th   

      - กรอกรายละเอียดในแบบฟอรม นําไปให 

เจาหนาท่ีจัดสงเอกสารภายใน 09.00 น. ของทุกวัน 

5.10 เมื่อสํานักฯไดรับประกาศคํานําจาก สวก. จะตอง 

จัดทําหนังสือสงสําเนาประกาศคาํนําใหกับองคการคาฯ 

เพ่ือดําเนินการตอไป 

5.11 บันทึก-ปรับปรุงการลงทะเบียนสื่อสิ่งพิมพ  

สถานะการดําเนินการ ในระบบทรัพยสินทางปญญา (IP) 

 

กรณีหนังสือ แบบฝกทักษะเทคโนโลยสีารสนเทศ   

แบบบันทึกกิจกรรมวิทยาศาสตร และแผนภาพประกอบ

การศึกษา ไมตองขอประกาศคํานําจากกระทรวง  

ศึกษาธิการ เน่ืองจากเปนเอกสารประกอบการเรียน       

การสอนท่ีไมบังคับใหใชในสถานศึกษา 

 

     

     2 วัน 

 

 

    5 นาที 

 

 

 

 

   2 นาที 

 

 

 

 

 

 

19. ตัวอยางหนังสือ    

จัดสงสําเนาประกาศ     

คํานําและคาํช้ีแจง 

20. บันทึกวันท่ีสงหนังสือ

ขอประกาศคํานํา  

ในระบบ IP  

   6 การจัดสงตนฉบับ 

หนังสือ 

6.1 จัดทําหนังสือถึงผูอํานวยการองคการคาของ สกสค. 

ในการจัดสงตนฉบับหนังสือพรอม CD ใหผูรับอนุญาต

จัดพิมพและจําหนายตอไป 

6.2  กรณีหนังสือเรยีน คูมือครู แบบฝกทักษะ 

คณิตศาสตร เสนอผูอํานวยการเพ่ือโปรดลงนาม 

หนังสือ พรอมกับหนังสือขอประกาศคํานํา ขอ 5.2 

6.3  กรณีหนังสือแบบบันทึกกิจกรรมวิทยาศาสตรและ  

แบบฝกทักษะเทคโนโลยสีารสนเทศ  จัดทําบันทึกเสนอ

ผูอํานวยการลงนามในคํานําหนังสอื 

6.4  จัดสงเอกสารตามขอ 6.1 โดยผูประสานงาน 

จากผูรับอนุญาตเปนผูรบัเอกสาร และจะตองผาน 

สํานักฯ และบันทึกในสมดุรับ-สงของสํานักฯ 

6.5 บันทึก-ปรับปรุงการลงทะเบียนสื่อสิ่งพิมพสถานะ   

การดําเนินงานในระบบทรัพยสินทางปญญา (IP) 

 

    5 นาที 

 

 

 

 

 

    5 นาที 

 

 

     1 วัน 

21. ตัวอยางหนังสือ   

จัดสงตนฉบับหนังสือ 

 

 

 

 

22. ตัวอยางบันทึก       

ลงนามคํานําและสง

ตนฉบับหนังสือ 

 

 

 

23. บันทึกวันท่ีสง 

ตนฉบับใหองคการคา   

ของ สกสค.ในระบบ IP 

 

 

 

 

http://kmportal.ipst.ac,th/
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ลําดับ   ลักษณะของงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
   ระยะเวลา     

การปฏิบัติงาน 
เอกสารประกอบ 

   7 

 

 

 

 

 

 

 

การขอวิเคราะห 

ราคาหนังสือ 

7.1 สวนประมาณราคาและสารสนเทศ ผูรับอนุญาต 

จะเปนผูขอตั้งราคาจําหนายหนังสอืทุกเลม 

7.2 ผูรับอนุญาตเปนผูขอวิเคราะหราคาหนังสือเรียน    

คูมือครู แบบฝกทักษะคณติศาสตร กับสํานักวิชาการ 

และมาตรฐานการศึกษา (สวก.) สพฐ. 

7.3 สพฐ.จะเปนผูพิจารณาราคาจาํหนายหนังสือ 

ตามท่ีผูรับอนุญาตขอตั้งราคา 

 24. ตัวอยางหนังสือผูรับ

อนุญาตเรื่อง วิเคราะห

ราคาจําหนายหนังสือ 

 

25. ตัวอยางหนังสือ    

สพฐ. เรื่องราคาจําหนาย

หนังสือเรียน 

  8 

 

การรับ-สงเอกสาร 

ปรูฟหนังสือ 

 

8.1 สํานักฯ ทําหนาท่ีรับเอกสาร-ปรูฟหนังสือ 

จากสาขาวิชา และจัดสงใหผูรับอนุญาต โดยติดตอ

ประสานงานกับเจาหนาท่ีผูรับอนุญาตเพ่ือมารับ 

เอกสาร-ปรูฟหนังสือตอไป  โดยบันทึกหลักฐานการ 

รับ-สงในสมดุทะเบียนรับสงเอกสารของสํานักฯ 

8.2 สํานักฯ ทําหนาท่ีรับเอกสาร-ปรูฟหนังสือ 

จากผูรับอนุญาตและประสานงานจัดสงใหสาขาวิชา  

โดยบันทึกในสมดุทะเบียนรับ-สงเอกสารของสํานักฯ 

 

     ทุกวัน 26. สมุดทะเบียนหนังสือ 

รับ-สงเอกสาร 

   9 การขออนุญาตพิมพ กรณีหนังสือเรียน คูมือครู แบบฝกทักษะคณิตศาสตร 

9.1 ผูรับอนุญาตจดัทําหนังสือขออนุญาตพิมพและ 

จําหนายตามจํานวนและขอกําหนดราคาจาํหนาย  

โดยระบุ ช่ือหนังสือ ครั้งท่ีพิมพ/ป พ.ศ. จํานวนพิมพ  

ขนาดของหนังสือ จํานวนหนา ชนิดกระดาษเน้ือใน 

และกระดาษปก  เสนอสํานักวิชาการมาตรฐาน 

การศึกษา (สวก.) สพฐ.  

9.2 ผูรับอนุญาตจดัทําหนังสือสงสาํเนาหนังสือ 

ขออนุญาตพิมพให สสวท.  

9.3 สํานักฯ บันทึกการขออนุญาตพิมพหนังสือ 

ในระบบทรัพยสินทางปญญา (IP)  โดยบันทึก 

วันท่ีท่ีขออนุญาต รายการหนังสือ ครั้งท่ีพิมพ ปท่ีพิมพ 

ราคาจําหนาย  อัตราคาลิขสิทธ์ิ ตามหลักเกณฑ  

ดังตอไปน้ี  

      -หนังสือเรียน  ทุกระดับช้ัน  อัตราคาลิขสิทธ์ิ  3% 

      -คูมือครู   ระดับประถม      อัตราคาลิขสิทธ์ิ   5% 

                   ระดับ ม.ตน        อัตราคาลิขสิทธ์ิ 10% 

                   ระดับ ม.ปลาย    อัตราคาลิขสิทธ์ิ 15% 

      -แบบฝกทักษะคณิตศาสตร   อัตราคาลิขสิทธ์ิ  3% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    15 นาที 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 .ตัวอยางหนังสือขอ

อนุญาตพิมพหนังสือ  

(เรียนผูอํานวยการสํานัก

วิชาการและมาตรฐาน

การศึกษา ) 

 

28. หนังสือสงสําเนา

หนังสือขออนุญาตพิมพ 

29. บันทึก-ปรับปรุงการข  

อนุญาตพิมพหนังสือใน

ระบบ IP 
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ลําดับ   ลักษณะของงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
   ระยะเวลา     

การปฏิบัติงาน 
เอกสารประกอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรณีหนังสือแบบบันทึกกิจกรรมวิทยาศาสตร แบบฝก 

ทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ และแผนภาพประกอบ

การศึกษา 

9.4 ผูรับอนุญาตทําหนังสือขออนุญาตพิมพและ 

จําหนาย ตามจํานวนและขอกําหนดราคาจาํหนาย  

โดยระบุ ช่ือหนังสือ ครั้งท่ีพิมพ/ป พ.ศ. จํานวนพิมพ  

ขนาดของหนังสือ จํานวนหนา ชนิดกระดาษเน้ือใน 

และกระดาษปก  เสนอผูอํานวยการ สสวท. 

9.5 สํานักฯ บันทึกการขออนุญาตในระบบทรัพยสินทาง

ปญญา (IP) โดยบันทึกวันท่ีท่ีขออนุญาต รายการหนังสือ  

ครั้งท่ีพิมพ ปท่ีพิมพ ราคาปก อัตราคาลิขสิทธ์ิ  

จํานวนเงินคาลิขสิทธ์ิ ตามหลักเกณฑ ดังตอไปน้ี  

- แบบบันทึกกิจกรรมวิทยาศาสตร อัตราคาลิขสิทธ์ิ 5% 

- แบบฝกทักษะเทคโนโลยีฯ         อัตราคาลิขสิทธ์ิ 5% 

- ภาพประกอบการศึกษา กระดาษอารต 120 กรัม 

                                        อัตราคาลิขสิทธ์ิ 3% 

- ภาพประกอบการศึกษา หนาเกิน 120 กรัม 

                                        อัตราคาลิขสิทธ์ิ 5%   

 

9.6 เก็บหนังสือการขออนุญาตในแฟมขออนุญาต 

เพ่ือใหฝายตรวจสอบภายในและ สตง. ตรวจสอบตอไป 

 

 

 

9.7 หลักเกณฑการจายคาลิขสิทธ์ิ มีการกําหนดการจาย   

คาลิขสิทธ์ินับจากวันท่ีขออนุญาตพิมพครบหน่ึงป   

ในอัตราคาลิขสิทธ์ิคูณดวยราคาจําหนาย คูณดวย        

จํานวนพิมพ  

9.8 สพฐ. พิจารณาใหผูรับอนุญาตสั่งจายเช็คคาลิขสิทธ์ิ   

ให กับ สสวท. โดยตรง ไมตองผาน สพฐ. เพ่ือเปนการลด

ข้ันตอนและสสวท. ไดรับเงินรวดเร็ว   

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

   10 นาที 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

30. ตัวอยางหนังสือขอ

อนุญาตพิมพและ 

จําหนายหนังสือ  

(เรียนผูอํานวยการ  

สสวท.) 

31. บันทึก-ปรับปรุงการ

อนุญาตพิมพหนังสือใน

ระบบ IP 

32.สําเนาหนังสือ 

กระทรวงศึกษาธิการ      

ท่ี ศธ 0606/23471      

ลว. 8 สิงหาคม 2526 

เรื่องคาลิขสิทธ์ิสื่อ        

การเรยีนท่ีสสวท.จดัทํา 

33.สําเนาหนังสือกรม

วิชาการ ท่ี ศธ 

0606/11655 ลว.  

31 พฤษภาคม 2537   

เรื่องการขอเปลีย่นแปลง

อัตราคาลิขสิทธ์ิคูมือคร ู

 

34. หนังสือองคการคาฯ 

ท่ี อค 10/2992 ลว. 14  

มิถุนายน 2533 เรื่อง 

การเรยีกเก็บคาลิขสิทธ์ิ 

35.สําเนาหนังสือ สพฐ. 

ท่ี ศธ 04002/4570 ลว.  

19 กรกฎาคม 2549 

เรื่อง คาลิขสิทธ์ิหนังสือ

เรียนของ สสวท. 
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ลําดับ   ลักษณะของงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  ระยะเวลา     

การปฏิบัติงาน 
เอกสารประกอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.9 สํานักฯ จัดทําแผนการรับเงินคาลิขสิทธ์ิในแตละ 

ปงบประมาณ  

9.10 สํานักฯ จัดทําบัญชีคาลิขสิทธ์ิท่ีครบกําหนดชําระ  

 

 

9.11 สํานักฯ จัดทํารายงานการขออนุญาตพิมพ  

พรอมท้ังจัดเก็บเอกสารหนังสือการขออนุญาตพิมพ 

แยกตามปงบประมาณ เพ่ือการตรวจสอบของ 

ผูตรวจสอบภายใน และสํานักตรวจเงินแผนดิน (สตง.) 

9.12 สํานักฯ สงรายละเอียดขอ 9.9 และ 9.10  

ใหฝายการเงินและบัญชี สสวท. บันทึกบัญชีรายได 

รอการรับรู  

 

   10 นาที 

  

  15 นาที 

 

 

  15 นาที 

36. ตัวอยางแผนการรับ 

คาลิขสิทธ์ิ 

37. ตัวอยางบัญชี

คาลิขสิทธ์ิท่ีครบกําหนด   

ในแตละงวดเดือน  

38. รายงานการขอนุญาต

พิมพและจําหนาย  

 

 

39. บันทึกขอความจัดสง

รายละเอียดคาลิขสิทธ์ิ 

  10 การอนุญาตพิมพ กรณีหนังสือเรียน คูมือครู แบบฝกทักษะคณิตศาสตร 

10.1  สพฐ. จะเปนผูพิจารณาอนุญาตใหผูรับอนุญาต

จัดพิมพจําหนายหนังสือไดตามราคาและจาํนวนท่ีขอ      

โดยมเีง่ือนไขใหผูรับอนุญาตพิมพตามตนฉบับท่ี สสวท.    

ไดมอบใหเจาหนาท่ีผูรับอนุญาตและใหผูรับอนุญาต   ชําร

คาลิขสิทธ์ิตามอัตราคาลิขสิทธ์ิให สสวท.   

10.2  ผูรับอนุญาตจะสงสําเนาหนังสืออนุญาตพิมพ  

ให สสวท. โดยทางโทรสารและเจาหนาท่ีผูรับอนุญาต 

กรณีหนังสือแบบบันทึกกิจกรรมวิทยาศาสตร  

แบบฝกทักษะเทคโนโลยสีารสนเทศ และภาพประกอบ

การศึกษา 

10.3  สสวท. จัดทําหนังสืออนุญาตใหพิมพตามหนังสือ 

หรือภาพประกอบการศึกษา ตามท่ีขออนุญาต  

 

10.4 สํานักฯ จัดทําบันทึกเสนอผูอํานวยการ สสวท.        

เพ่ือลงนามหนังสืออนุญาตใหพิมพและจําหนายตาม 

ราคาท่ีขอ 

10.5 สํานักฯ จัดสงหนังสืออนุญาตพิมพใหผูรับอนุญาต 

โดยเจาหนาท่ีผูรับอนุญาตรับไป และลงในสมุดรับ-สง

เอกสาร  

10.6  บันทึกการอนุญาตพิมพในระบบทรัพยสินทาง 

ปญญา (IP)  

10.7 เก็บเอกสารเขาแฟมอนุญาต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   5 นาที 

 

    

5 นาที 

 

 

     1 วัน 

 

40. ตัวอยางหนังสือ    

สพฐ.อนุญาตให      ผูรับ

อนุญาตพิมพ 

และจําหนาย  

 

 

 

 

 

 

41. ตัวอยางหนังสือท่ี 

สสวท.อนุญาตใหพิมพ   

และจําหนาย 

42. ตัวอยางบันทึกเสนอ     

ผูอํานวยการในการ 

อนุญาตพิมพและ  

จําหนาย 

 

 

43. บันทึก-ปรับปรุงการ

อนุญาตพิมพในระบบ IP 
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ลําดับ   ลักษณะของงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  ระยะเวลา  

การปฏิบัติงาน 
เอกสารประกอบ 

  11 การจัดการหนังสือ 

ตัวอยาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.1 ประสานงานกับเจาหนาท่ีผูรบัอนุญาตเพ่ือตดิตาม 

การจัดสงตัวอยางหนังสือท่ีพิมพเสร็จเรยีบรอยแลว 

11.2 ผูรับอนุญาตจัดทําหนังสือถึงผูอํานวยการ เรื่อง  

จัดสงตัวอยางหนังสือ พรอมนํามาจัดสงให สสวท.      

พรอมตัวอยางหนังสือท่ีพิมพเสรจ็เรียบรอยแลว            

ตามหลักเกณฑ ดังตอไปน้ี 

        - พิมพครั้งท่ีหน่ึง  จํานวน 100 เลม 

       -  พิมพครั้งท่ีสองเปนตนไป จํานวน 25 เลม  

11.3  สํานักฯ นําหนังสือสงตัวอยางไปลงทะเบียนรับ 

ท่ีฝายบริหารท่ัวไป  

11.4  ฝายบริหารท่ัวไปจะดาํเนินการเสนอผูอํานวยการ   

รับทราบและจัดสงใหสํานักฯ ตอไป 

11.5 สํานักฯ จัดสงตัวอยางใหผูบริหาร และหนวยงาน 

ท่ีเก่ียวของ ดังน้ี 

     พิมพครั้งท่ีหน่ึง   

    ผูอํานวยการ                        จํานวน    1  เลม 

    รองผูอํานวยการ                   จํานวน    3  เลม 

    ผูชวยผูอํานวยการ                 จํานวน    4  เลม 

    สาขาเจาของหนังสือ               จํานวน   75  เลม 

    หองสมุด                            จํานวน     3  เลม 

    สาขาวิจัยและประเมินผล        จํานวน     3  เลม 

    สาขาวประเมินมาตรฐาน         จาํนวน     3  เลม  

    เก็บตัวอยางท่ีสํานักฯ             จํานวน     3  เลม 

    คงเหลือ                             จํานวน    5  เลม 

   พิมพครั้งท่ีสองเปนตนไป 

    เจาของหนังสอื                     จํานวน   19  เลม 

    หองสมุด                            จํานวน    3  เลม 

    เก็บตัวอยางท่ีสํานักฯ              จํานวน    3  เลม  

11.6 บันทึกการรับตัวอยางหนังสือในระบบทรัพยสิน    

ทางปญญา (IP)  

 

11.7 จัดทําทะเบียนคุมหนังสือตัวอยางท่ีไดรบัจาก       

ผูรับอนุญาต 

11.8 จัดทํารายงานรายการตัวอยางหนังสือท่ี           ผูรับ

อนุญาตจัดสงให สสวท.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   15 นาที 

 

    

 

    3 ช่ัวโมง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   5 นาที 

 

 

    ทุกครั้ง 

 

 ทุกสิ้นเดือน 

 

 

44. หนังสือจัดสงตัวอยาง

หนังสือท่ีพิมพเสรจ็ 

 

 

 

 

 

 

 

 

45. ตัวอยางบันทึก

ขอความจัดสงหนังสือ

ตัวอยาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46. บันทึก-ปรับปรุงการ  

สงตัวอยางหนังสือใน 

ระบบ IP 

47. ทะเบียนคุมหนังสือ

ตัวอยาง 

48. รายงานรายการ

ตัวอยางหนังสือ 
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ลําดับ   ลักษณะของงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  ระยะเวลา  

การปฏิบัติงาน 
เอกสารประกอบ 

  12 การจัดการเรื่อง 

ขอรับตนฉบับคืน 

12.1  สาขาวิชาเจาของหนังสือ จะเปนผูรับผดิชอบใน    

การขอคืนตนฉบับหนังสือและไฟลงานจากผูรับอนุญาต 

ท่ีพิมพเสร็จในแตละครั้ง  

 

  

  13 การจัดการคาใชจาย 

ในการจัดทําตนฉบับ 

13.1 ตรวจสอบการจัดพิมพหนังสอืเฉพาะพิมพครั้งท่ีหน่ึง 

ท่ีพิมพเสร็จเรียบรอยแลว จากรายงานจัดสงตัวอยาง 

หนังสือ  

13.2  จัดทํารายการหนังสือท่ีพิมพครั้งท่ีหน่ึงเสร็จ 

เรียบรอยแลว พรอมอัตราคาใชจายในการจัดทําตนฉบับ  

ตามอัตราดังตอไปน้ี  

        หนังสือเรียน            เลมละ   25,000 บาท 

        คูมือครู                   เลมละ   15,000 บาท 

        เอกสารอานประกอบ   เลมละ   25,000 บาท 

 

 

 

13.3 จัดทําหนังสือถึงผูอํานวยการผูรับอนุญาตเพ่ือขอรบั

คาใชจายในการจัดทําตนฉบับ  

 

13.4  จัดทําบันทึกขอความเสนอผูอํานวยการ เพ่ือ 

ลงนามหนังสือขอรับคาใชจายในการจัดทําตนฉบับ 

13.5   เมื่อผูอํานวยการลงนามแลว จัดสงให 

ผูรับอนุญาตทางโทรสารและโดยเจาหนาท่ีผูรับอนุญาต 

เปนผูมารับหนังสือไป พรอมท้ังสําเนาหนังสือ 

พรอมรายการจัดสงใหฝายการเงินและบัญชี  

13.6 จัดทํารายงานการรับคาใชจายในการจัดทําตนฉบับ 

ตามปงบประมาณ  

 

 

 

   10 นาที 

 

 

   15 นาที 

 

 

 

 

 

 

 

 

    5 นาที 

 

 

    5 นาที 

 

     1 วัน 

 

 

 

     5 นาที 

 

 

 

49. ตัวอยางรายการ

หนังสือท่ีขอรับคาใขจาย 

ในการจัดทําตนฉบับ 

50. หนังสือ สสวท.ท่ี     

ศธ 5106/118 ลงวันท่ี   

28 เมษายน 2542 เรื่อง 

ขอเปลี่ยนแปลงคาใชจาย

ในการเตรยีมตนฉบับ

หนังสือเรียน 

51. ตัวอยางหนังสือขอ   

รับคาใชจายในการจดัทํา

ตนฉบับ 

52. ตัวอยางบันทึก

ขอความเสนอลงนาม

หนังสือขอรับคาใชจาย 

ในการจัดทําตนฉบับ 

 

 

53. รายงานการรับ

คาใชจายในการจัดทํา

ตนฉบับ 
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ลําดับ   ลักษณะของงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
   ระยะเวลา     

การปฏิบัติงาน 
เอกสารประกอบ 

  14 การบริหารจัดการ 

คาลิขสิทธ์ิ 

14.1 ตรวจสอบคาลิขสิทธ์ิท่ีครบกําหนดตาม 

แผนการชําระคาลิขสิทธ์ิในแตละงวดเดือนตามขอ 9.9 

14.2 ทุกวันท่ี 5 ของเดือน สํานักฯ ตองจัดทําหนังสือ 

ขอรับคาลิขสิทธ์ิท่ีครบกําหนดชําระ 

14.3 จัดทําบันทึกขอความเสนอผูอํานวยการลงนาม 

หนังสือขอรับคาลิขสิทธ์ิ ผานเจาหนาท่ีธุรการสาํนักฯ 

14.4 เจาหนาท่ีธุรการสาํนักฯ ลงทะเบียนและ 

จัดสงในระบบ INFOMA 

14.5  เมื่อผูอํานวยการลงนามแลว ฝายบริหารท่ัวไป 

จัดสงใหสํานักฯโดยพนักงานจัดสงเอกสารภายใน 

14.6 เจาหนาท่ีธุรการสาํนักฯ ลงทะเบียนรับและ 

ออกเลขท่ีหนังสือภายนอกในระบบ INFOMA  

14.7 สํานักฯ จัดสงหนังสือไปยังเจาหนาท่ีตรวจจาย ผูรับ

อนุญาตโดยทางโทรสาร หมายเลข 02-5384105  และ

จัดสงตนฉบับจดหมาย โดยเจาหนาท่ีประสาน 

ผูรับอนุญาต เปนผูรับไป และลงสมุดรับ-สง 

14.8 กรณผีูรับอนุญาตไมชําระคาลิขสิทธ์ิท่ีครบกําหนด 

สํานักฯ จะตองจัดทําหนังสือเรงรดัการชําระคาลิขสิทธ์ิ 

ท่ีคางชําระ พรอมท้ังดอกเบ้ียคางชําระรอยละ 7.5 ตอป  

ตามบันทึกขอตกลงรวมมือผลิตหนังสือเรียน/คูมือคร ู

ระหวาง สสวท. กับผูรับอนุญาตขอ 6   

 

   10 นาที 

 

    10 นาที 

 

     5 นาที 

 

     2 นาที 

 

 

 

    2 นาที 

 

     1 วัน 

 

 

 

   15 นาที 

 

 

54. ตัวอยางหนังสือขอ 

รับคาลิขสิทธ์ิ 

55. ตัวอยางบันทึก

ขอความ 

เสนอลงนามหนังสือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56. ตัวอยางหนังสือทวง

ถามคาลิขสิทธ์ิคงคาง 

57. ตัวอยางบันทึก       

ลงนามหนังสือทวงถาม

คาลิขสิทธ์ิคงคาง 

58. บันทึกขอตกลงความ

รวมมือระหวาง สสวท.  

กับผูรับอนุญาตเรื่อง   

การผผลติและจําหนาย   

สื่อและผลงาน เมื่อวันท่ี  

18 มิถุนายน 2556 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

 
 

ลําดับ   ลักษณะของงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
   ระยะเวลา     

การปฏิบัติงาน 
   เอกสารประกอบ 

 15 การจัดการรับเงิน 

- คาลิขสิทธ์ิ 

- คาใชจายในการ   

จัดทําตนฉบับ 

15.1 ประสานงานติดตามการชําระเงินคาใชจายในการ

จัดทําตนฉบับ และคาลิขสิทธ์ิ 

15.2 กรณีเจาหนาท่ี สสวท. ไปรับ 

        1) ผูรับอนุญาตจะสงหนังสอืมาถึง สสวท.       

เพ่ือใหมอบอํานาจใหเจาหนาท่ีไปรับเงิน (ระบุรายละเอียด

ของเงิน วันท่ีรับเงิน และสถานท่ีใหไปรับ)  

        2) สสวท. ทําหนังสือมอบอํานาจใหเจาหนาท่ี 

ไปรับเงินดังกลาว 

        3) เจาหนาท่ี สสวท. ท่ีไดมอบอํานาจใหไปรับเงิน 

จะตองนําหนังสือมอบอํานาจ พรอมถายสําเนาบัตร

ประจําตัวประชาชน/บัตรประจําตวัพนักงานพรอมรับรอง

สําเนา  และขอรับใบเสร็จรับเงิน จากฝายการเงินและ   

บัญชีของ สสวท. ไปดวย 

        4) เจาหนาท่ีผูท่ีไดรับมอบอํานาจไปรับเงิน 

นําเช็คและใบเสร็จรับเงิน คืนฝายบัญชีและการเงิน  

สสวท. 

        5)  ฝายบัญชีและการเงินนําเงินเขาบัญชี 

        6)  เจาหนัาท่ีสํานักฯ ขอฝายการเงินและบัญชี  

ถายสําเนาเช็ค สําเนาใบเสร็จรับเงิน และใบรับเงิน (RV)  

กรณีเจาหนาท่ีผูรับอนุญาตนําเช็คมาใหท่ี ฝายบัญชีและ

การเงิน สสวท.  

15.3 กรณีเจาหนาท่ีผูรับอนุญาตนําเช็คมาชําระ 

        1) เจาหนาท่ีผูรับอนุญาตนําเช็คมาชําระท่ี 

ฝายการเงินและบัญชี สสวท. 

         2) เจาหนาท่ีการเงินออกใบเสรจ็รับเงิน และ       

นําเช็คเขาธนาคาร 

         3) เจาหนัาท่ีสํานักฯ ขอฝายการเงินและบัญชี 

ถายสําเนาเช็ค สําเนาใบเสร็จรับเงิน และใบรับเงิน (RV)  

15.4  สํานักฯ จัดทําบันทึกขอความรายงานการรับเงิน 

พรอมรายละเอียดการรับเงินใหผูอํานวยการทราบ 

15.5 รายงานสรุปรายไดคาลิขสิทธ์ิ ประจําปงบประมาณ 

 

15.6 จัดทํา Powerpoint สรปุรายไดคาลิขสิทธ์ิ ประจําป

งบประมาณ  

 

  

 

 

59.ตัวอยางหนังสือ  

องคการคาฯ 

 

60.ตัวอยางหนังสือมอบ

อํานาจ 

61.ตัวอยางบันทึก  

ขอความเสนอลงนาม

หนังสือมอบอํานาจ 

 

 

 

 

 

 

62. ตัวอยางสําเนาใบรับ

เงิน (RV) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63. บันทึกขอความ  

รายงานการรับเงิน 

64. รายงานสรุปรายได

คาลิขสิทธ์ิ 

65. ตัวอยาง 

Powerpoint  
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2. การผลิตและจําหนายส่ือการเรียนการสอนเสริม 

                       สื่อการเรียนการสอนเสริม เปนผลผลิตของ สสวท. ท่ีสาขาวิชาไดดําเนินการจัดทําตนฉบับ และจัดสงใหฝาย

นโยบายและแผนฯ รวบรวมเพ่ือนําสงใหฝายบริการและบริหารทรัพยสิน คัดเลือกเพ่ือนําไปหาผูรับอนุญาตใหสิทธิในการผลิต

และจําหนายตอไป  มีข้ันตอนปฏิบัติงาน ดังตอไปน้ี 

ลําดับ   ลักษณะของงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
   ระยะเวลา 

 การปฏิบัติงาน 
    เอกสารประกอบ 

  1 การจัดทําแผน 

การจัดพิมพ 

หนังสือ 

1.1 สาขาวิชาสงรางตนฉบับท่ีสมบูรณใหฝายนโยบายและ 

แผนฯ ตามปงบประมาณ  

1.2 ฝายนโยบายและแผนฯ ดําเนินการสงรางตนฉบับให     

สํานักบริการวิชาการฯ 

1.3 คณะกรรมการบรหิารจดัการทรัพยสินทางปญญาของ  

สสวท. พิจารณาคดัเลือกผลผลติของ สสวท. ตาม 

รายการผลผลิตท่ีสํานักฯ ไดคัดเลอืกเบ้ืองตน  

1.4 สํานักฯ จัดทําสรุปมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร   

จัดการทรัพยสินทางปญญา  

       

 

 

 

     

 

 

    5 วัน 

 

 

1.รายการสื่อการเรียน 

การสอนเสรมิของสสวท  

 

 

 

2.แผนการจดัพิมพ 

สื่อการเรียนการสอน 

เสรมิของ สสวท. 

   2 การรับตันฉบับ 

หนังสือ 

2.1 สาขาวิชาจัดทําบันทึกสงตนฉบับหนังสือพรอมไฟลงาน       

ท่ีสมบูรณ เพ่ือใหสํานักฯ ดําเนินการตอไป 

 

2.2 สํานักฯ ตรวจสอบวา ตนฉบับท่ีสาขาสงมาสํานักฯ       

ถูกตองครบถวนมีไฟลตนฉบับแนบมาหรือไม หากไมมี        

สํานักฯ ประสานสาขาเพ่ือขอไฟลตนฉบับ 

2.3 ลงทะเบียนรับตนฉบับ 

 

 

 

    

   3 ช่ัวโมง 

3. ตัวอยางบันทึก 

ขอความจากสงตนฉบับ 

จากสาขาวิชาการ 

4. ตัวอยางบันทึก 

ขอความขอไฟลตนฉบับ 

จากสาขาวิชา 

 

  3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเตรียมตนฉบับ 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 ประสานสาขาวิชาเพ่ือพิจารณาคณุลักษณะการจัดพิมพ

หนังสือ รายละเอียดดังน้ี 

     3.1.1 กําหนดขนาดรูปเลม เชน 

     - ขนาด 16 หนายก 13 x 18.5 ซม. (B4)  

     - ขนาด 16 หนายก ธรรมดา 14.5 x 21 ซม.  (A5) 

     - ขนาด 8 หนายกใหญ   18.5 x 26 ซม. (B5) 

     - ขนาด 8 หนายกใหญ พิเศษ 21 x 29.7 ซม.( A 4)    

     - ขนาดพิเศษ เชน ขนาด 17 x 22 ซม. 

     - ขนาด 17 x 24 ซม.  

    1 วัน 
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ลําดับ   ลักษณะของงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
   ระยะเวลา 

 การปฏิบัติงาน 
    เอกสารประกอบ 

 

 

 

 

 

 

     3.1.2 เลือกรปูแบบ ขนาดของตัวอักษร เชน กําหนด      

แบบ ขนาดตัวอักษร การเนนหัวขอใหญ หัวขอรอง ตัวพ้ืน 

ตําแหนงขนาดของภาพประกอบ 

      3.1.3 กําหนดกระดาษท่ีใชพิมพ สีของกระดาษม ี 

ความสําคญัตอการพิมพมาก โดยเฉพาะการพิมพภาพสี่สี 

กระดาษตองมีความขาวมากท่ีสุด จึงจะใหภาพท่ีเหมือนจริง 

      ขอพิจารณาการเลือกใชกระดาษ 

1) กระดาษพิมพปก ไดแก กระดาษอารตการด  

มีความหนาใหความแข็งแรง 

      2) กระดาษพิมพเน้ือในหนังสอื ไดแก 

          - กระดาษปรูฟ ราคาถูก สีกระดาษเปลี่ยนไป  

เมื่อเก็บไวนาน เชน ปรูฟธรรมดา ปรูฟมัน 48 กรัม  

   - กระดาษปอนดขนาด 60, 70, 80, 100 กรัม 

กระดาษมคีวามขาว นิยมใชพิมพเน้ือใน 

         - กระดาษอารต ขนาด 80, 90,120 128,140 

 กรัม เหมาะสําหรับพิมพสอดส ี

      3.1.4 กําหนดจํานวนสีท่ีใชในการพิมพ ปก เน้ือใน     

หนังสือ  

     สีทีใชในการพิมพ 

     -การพิมพสีเดียว (สีพ้ืนตาย) หมายถึง สีท่ีพิมพออกมา         

1 ครั้ง นับเปน 1 สี เชน พิมพ สีดํา สีนํ้าเงิน สีเขียว 

    -การพิมพสองสี หมายถึง งานท่ีพิมพออกมาเปนสองสี 

ประกอบดวยสีดํา และสีอ่ืนอีกหน่ึงสี เชน สีดําเปนสีท่ีหน่ึง    

นํ้าเงินเปนสีท่ีสอง 

   -การพิมพสี่สี (สีธรรมชาติ)หมายถึง ระบบการพิมพแบบ         

4 สี (CMYK) เปนระบบการพิมพท่ีนําเอาแมสี 4 สี ไดแก         

Cyan (ฟา) Magenta (บานเย็น)  Yellow (เหลือง) และ       

Black (ดํา) ของภาพใด ๆ มาพิมพซอนทับกัน เพ่ือท่ีจะ           

ทําใหเกิดภาพท่ีมสีีสันตาง ๆ ข้ึนมาน่ันเอง 

     -การพิมพสีดูโอโทน หมายถึง การพิมพสีท่ีมีความเขม     

เพียงสองสี หรือ สองสีในภาพ ตนฉบับเดียวกันโดยม ี       

ลักษณะโทนสตีางกัน 

 

5. ตัวอยางตัวอักษร 

 

 

 

 

 

 
 

6. ตัวอยางกระดาษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ตัวอยางสีท่ีใชใน 

การพิมพ 
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   ระยะเวลา 

 การปฏิบัติงาน 
    เอกสารประกอบ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

 

 

 

 

 

 

  4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

การคัดเลอืกผูมี        

อาชีพในการจัดพิมพ    

และจัดจําหนาย  

     3.1.5 การเคลือบวานิช ยู วี ปกนอกใหสวยงาม 

เปนการเพ่ิมสีสัน และความเงาของปกนอก ทําให 

เกิดการสะดดุตาแกผูพบเห็น 

     3.1.6 การเขาเลม ทําไดหลายวิธี 

            1) การเขาเลมแบบปกออน ทําเลมไดหลายวิธี 

ข้ึนอยูกับจํานวนหนาของเน้ือใน ดังน้ี 

           - เย็บมุงหลังคา  เขาเลมเย็บดวยลวด 2 จุด 

พรอมกันท้ังปกและเน้ือในบรเิวณกลางเลมหนังสือ            

เหมาะกับหนังสือมีความหนาไมเกิน 100 หนา  

ถาเปนกระดาษปอนดขนาด 70 กรัม ไมควรเกิน 40 หนา 

           - เย็บสัน เขาเลมโดยการเย็บสันดวยลวด 

 เหมาะกับหนังสือท่ีมีความหนาไมเกิน100 หนา 

           - ไสกาว เขาเลมโดยใชเครื่องทําเลมกรีดสันออก 

แลวเลื่อยออกใหเปนรอง เพ่ือใหกาวเขาไปตดิในเน้ือใน       

แลวใชปกหุมผนึกดวยกาว โดยไมจํากัดความหนาของ 

จํานวนหนาหนังสือ 

          - เย็บก่ี ไสกาว เขาเลมโดยใชดายเย็บระหวาง 

ยกพิมพติดตอกันท้ังเลม แลวใชกาวทาสันใหติดกันและ       

นําไปเชาปก 

          2) การเขาเลมแบบปกแข็ง เขาเลมโดยแยกเน้ือ 

ในออกมาเย็บดวยแบบเย็บก่ีหรือไสสันทากาว จากน้ัน 

นําไปเขาปกแข็ง 

 

4.1 สํานักฯ จัดทําประกาศเชิญชวน บริษัท สํานักพิมพ 

ภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือคัดเลอืกผูมีอาชีพในการ 

รับจางพิมพ และจาํหนายสื่อการเรียนการสอนของ 

สสวท. โดยมีเง่ีอนไขการคัดเลือก โดยวิธีการ 

ประชาสมัพันธผานทางเว็บไซดของ สสวท. หนังสือพิมพ 

และสงประกาศไปยัง           ผูมีอาชีพโดยตรง 

4.2 สํานักฯ ช้ีแจงรายละเอียดใหผูประสงคจะเขารับการ

คัดเลือกดูตนฉบับกอนท่ีเสนอคาตอบแทน   

4.3 คณะกรรมการเปดซองคัดเลือกผูมีอาชีพในการ 

รับจางพิมพและจําหนายสื่อ เปดซองและแจงผลการ 

พิจารณาขอเสนอ 

4.4 สํานักฯ ขออนุมัติใหผูท่ีไดรับการคัดเลือกเปนผูขอรับ

อนุญาตใชลิขสิทธ์ิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    15 วัน 

    

 

 

 

 

     1 วัน 

 

 

      3 วัน 

    30 นาที  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ประกาศ สสวท.        

เรื่อง คัดเลือกผูมีอาชีพ      

ในการรับจางพิมพและ

จําหนายหนังสือ 

 

 

 

 

 

 

9. ตัวอยางบันทึก      

ขอความอนุมัติใหเปน 

ผูขอรับอนุญาต 
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  5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจัดตนฉบับ การจัดทําตนฉบับพรอมพิมพ แบงออกเปน 2กรณ ี

กรณี 1 ผูรับอนุญาต จัดทําดัมมี่ (Dummy) 

ออกแบบ จัดทําอารตเวิรค และวางเลยเอาท 

มีขั้นตอนดังนี ้

1) สํานักฯ จัดทําหนังสือแจงผูรบัอนุญาตใชลิขสิทธ์ิ      

พรอมสงตนฉบับ 

2) สํานักฯ ประสานผูรับอนุญาตในการกําหนด    

คุณลักษณะของหนังสือ 

3) ผูรับอนุญาตดําเนินการประสานกับหอสมุด 

แหงชาติ เพ่ือขอ ISBN และขอมูลบรรณานุกรม 

4) ผูรับอนุญาตดําเนินการ ออกแบบ ทําดัมมี่       

(Dummy) จัดทําอารตเวิรค วางภาพประกอบ        

และวางเลยเอาท ใหถูกตอง เหมาะสม  สวยงาม 

5) สํานักฯ ตรวจปรูฟ พิสูจนอักษร ตามตนฉบับ          

ตรวจความถูกตองของอารตเวิรค การวางภาพ    

ประกอบ หากพบวายังมีท่ีผดิตองนําไปแกไข             

ใหถูกตองกอน  

       การตรวจปรูฟ พิสูจนอักษร จะเนนความถูกตอง     

ตัวสะกดการันต การเวนวรรค การกําหนดขนาดตัวอักษร     

หัวขอ ตัวพ้ืน การวางภาพประกอบ การวางเลยเอาท     

ตลอดจนความเรียบรอยท่ัวๆ ไป  

6) สํานักฯ จัดทําบันทึกขอความนําสงปรูฟใหสาขา      

วิชาตรวจสอบความถูกตองอีกครั้ง หากยังมีแกไข         

ตองแกไขใหถูกตองกอน 

7) ผูรับอนุญาตดําเนินการแกไขปรูฟตามรายละเอียด 

ในปรูฟท่ีสั่งใหแกไขใหถูกตองแลวพริ้นอารตสง 

     สํานักฯตรวจ   

8) สํานักฯ ตรวจพริ้นตอารต คือ การตรวจความ     

เรียบรอยตามกระบวนการพิมพ ซึง่จะพบท่ีผิด 

นอยมาก หรือแทบไมมีเลย นอกจากน้ียังหมายถึง 

การเขียนคําสั่งลงบนพริ้นตอารตเพราะพริ้นต       

อารต คืออารตเวิรกท่ีจะสงโรงพิมพเพ่ือผลิต        

ตอไป 

9) ผูรับอนุญาตจัดทําตัวอยางหนังสือเสมือนจริงตาม     

พริ้นตอารต นําสงสสวท.ตรวจอีกครั้ง 

10) สํานักฯ ตรวจตัวอยางหนังสือเสมอืนจริง  

 

 

 

 

   30 นาที 

 

  2-3 ช่ัวโมง 

 

     3 วัน 

 

   45-60 วัน 

 

 

คณิตฯ เฉลี่ย 

วันละ 60 หนา 

วิทยฯ เฉลี่ย 

วันละ 70 หนา 

 

 

 

 

7-15 วัน 

 

 

    7 วัน 

 

 

     2 วัน 

 

 

 

 

 

   7-15 วัน 

 

     2 วัน 

 

 

 

 

9. ตัวอยางหนังสือแจง 

อนุญาตใหใชลิขสิทธ์ิ 

 

 

 

 

 

 

 

10. ตัวอยางการตรวจ 

ปรูฟ 

 

 

 

 

 

 

11. ตัวอยางบันทึก 

ขอความนําสงปรูฟ 

สาขาวิชาตรวจ 
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 การปฏิบัติงาน 
    เอกสารประกอบ 

 

 
 

กรณี 2 สสวท. ออกแบบ ทําดัมมี่(Dummy) 

ทําอารตเวิรค และวางเลยเอาท มีขั้นตอนดังนี ้

1)  สํานักฯ จัดทํา TOR การจางออกแบบ  

ทําดัมมี่(Dummy)ทําอารตเวิรค และวางเลยเอาท  

2)  สํานักฯ ขออนุมัติจางออกแบบ ทําดัมมี ่

(Dummy)ทําอารตเวิรค และวางเลยเอาท 

3)  สํานักฯ สงตนฉบับเอกสารพรอมไฟลงาน 

เพ่ือออกแบบ ทําดัมมี่(Dummy)ทําอารตเวิรค  

และวางเลยเอาท ใหกับผูรับจาง 

4)  ผูรับจางสงงานท่ีออกแบบ จัดทําอารตเวิรค 

พรอมวางเลยเอาท เพ่ือใหสํานักฯ พิสูจนอักษร 

ตรวจความถูกตอง การวางภาพประกอบตามตําแหนง         

ออกแบบไว ความเหมาะสม ความสวยงาม หากยังม ี

ท่ีแกไข นําสงแกไขใหม จนสมบูรณ 

5)  สํานักฯ จัดทําบันทึกขอความนําสงปรูฟ 

ใหสาขาวิชาตรวจสอบความถูกตองอีกครั้ง  

หากยังมีแกไข ตองแกไขใหถูกตองกอน 

6)  สํานักฯ จัดทําหนังสือแจงผูรับอนุญาต 

ใชลิขสิทธ์ิพรอมสงตนฉบับเพ่ือดําเนินการตามกระบวน        

การจัดพิมพ  

       7) ผูรับอนุญาตดําเนินการประสานกับหอสมดุ      

แหงชาติเพ่ือขอ ISBN และขอมูลบรรณานุกรม 

       8) ผูรับอนุญาตดําเนินการจดัทําตนฉบับให 

สมบูรณและพริ้นอารตสงสํานักฯตรวจ 

       9) สํานักฯ ตรวจพริ้นตอารต คือ การตรวจ 

ความเรยีบรอยตามกระบวนการพิมพ ซึ่งจะพบท่ีผิด 

นอยมาก หรือแทบไมมีเลย นอกจากน้ียังหมายถึงการ       

เขียนคําสั่งลงบนพริ้นตอารต เพราะพริ้นตอารตคือ 

อารตเวิรคท่ีจะสงโรงพิมพเพ่ือผลติตอไป 

11) ผูรับอนุญาตจัดทําตัวอยางเสมือนจริงตาม         

พริ้นตอารต นําสงสสวท.ตรวจอีกครั้ง 

       11) สํานักฯ ตรวจตัวอยางหนังสือเสมือนจริง  

 

   

 

 

     2 วัน 

 

     5 วัน 

 

45-60 วัน 

 

 

คณิตฯตรวจได 

เฉลี่ยวันละ  

60 หนา 

วิทยฯตรวจ 

เฉลี่ยวันละ  

70 หนา 

7-15  วัน 

 

 

    30 นาที 

 

 

      3 วัน 

 

   15-30 วัน 

 

      2 วัน 

 

 

 

    7-15 วัน 

 

      2 วัน 

 

 

12. ตัวอยางการเขียน  

TOR การจางออกแบบ 

13. ตัวอยางบันทึก 

ขอความขออนุมัติจาง 

ออกแบบ 
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  6 การขออนุมัติราคา 6.1 ผูรับอนุญาตจดัพิมพทําหนังสอืขออนุมัติจํานวนพิมพ      

และราคาจําหนาย  

6.2 สํานักจัดทําบันทึกเสนอ สสวท. เพ่ือขออนุมัติจํานวน      

พิมพและราคาจํานาย  

 

 

 

   30 นาที 

 

 

 

  7 จัดทําสญัญา 

อนุญาต 

ใชลิขสิทธ์ิ 

6.1 สํานักฯ จัดทํารางสัญญาอนุญาตใหใชลิขสิทธ์ิ 

 

6.2 สํานักฯ จัดทําหนังสือแจงอนุญาตใหจัดพิมพและ             

จําหนายตามราคาท่ีขอ พรอมท้ังในนําหลักประกันสญัญา  

มูลคารอยละ 5 ของจํานวนพิมพ คูณราคาหนาปก  

มาทําสัญญาภายใน 15 วัน นับจากวันท่ีไดรับแจง 

6.3 ผูรับอนุญาตนําหลักประกันสญัญามาลงนามสัญญา   

6.4 สํานักฯ จัดทําบันทึกเสนอผูอํานวยการเพ่ือโปรดลงนาม

สัญญาอนุญาตใหใชลิขสิทธ์ิ ผานฝายกฎหมายเพ่ือตรวจสอบ  

 

   30 นาที 

    

   15 วัน 

 

 

 

 

   30 นาที 

14. ตัวอยางรางสัญญา

อนุญาตใหใชลิขสิทธ์ิ 

15. ตัวอยางหนังสือ 

แจงใหมาทําสัญญา 

 

 

 

16. ตัวอยางบันทึก        

เสนอลงนามสัญญา 

   7 การจัดการ 

หนังสือ 

ตัวอยาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1 ประสานงานกับผูไดรับอนุญาต เพ่ือติดตาม 

การจัดสงตัวอยางหนังสือท่ีพิมพเสร็จเรยีบรอยแลว 

7.2 ผูรับอนุญาต จัดทําหนังสือถึงผูอํานวยการ เรื่อง จัดสง

ตัวอยางหนังสือ พรอมนํามาจัดสงให สสวท.      พรอม

ตัวอยางหนังสือท่ีพิมพเสร็จเรียบรอยแลว   

ตามหลักเกณฑ ดังตอไปน้ี 

        - บมจ. ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํานวน 30 เลม 

        - บจก. อินเตอรเอ็ดซัพพลายส จํานวน 25 เลม 

        -  บจก. 3- คิว  จํานวน 25 เลม 

        - บจก. ไฮเฮด็พับลิชช่ิง จํากัด จํานวนรอยละ 6  

           ของจํานวนพิมพ  

        - บจก. เนช่ัน เอ็กมอนท เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด 

           จํานวน 30 เลม 

 

 

 

 

30 นาที 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. หนังสือจัดสง 

ตัวอยางหนังสือท่ีพิมพ

เสร็จ 
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ลําดับ   ลักษณะของงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
   ระยะเวลา 

 การปฏิบัติงาน 
    เอกสารประกอบ 

 

 

 

 

7.3 สํานักฯ จัดสงตัวอยางใหผูบรหิาร และหนวยงานท่ี

เก่ียวของ ดังน้ี 

    ผูอํานวยการ                     จํานวน   1  เลม 

    รองผูอํานวยการ                จํานวน   1  เลม 

    ผูชวยผูอํานวยการ              จํานวน   1  เลม 

    สาขาเจาของหนังสือ            จํานวน  2  เลม 

    สาขาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ           จํานวน 1  เลม 

    หองสมุด                          จํานวน  2  เลม 

    เก็บตัวอยางท่ีสํานักฯ           จํานวน  3  เลม 

7.4 ลงทะเบียนคุมหนังสือตัวอยาง 

 

   2 ช่ัวโมง 

 

 

 

 

 

 

 

   10 นาที 

18. บันทึกจัดสงหนังสือ

ตัวอยาง 

 

 

 

 

 

 

19. ทะเบียนคุมหนังสือ 

ตัวอยาง 

   8 การบริหารสญัญา 

 
8.1 จัดทําแผนการชําระคาลิขสทิธิ์ของแตละผูรับอนุญาต  

 

8.2 จัดทําหนังสือขอรับคาลิขสิทธิ์ท่ีครบกําหนดชําระ  

กอนวันท่ีครบกําหนดชําระ ประมาณ 15 วัน  

8.3 กอนวันท่ีสัญญาจะสิ้นสุด จะตองแจงผูรับอนุญาตให 

จัดทําหนังสือขอรับหลกัประกนัสญัญาคืน  

8.4 จัดทําหนังสือขออนุมัติคืนหลักประกนัสัญญา  

8.5 กรณีสัญญาสิ้นสุดแลวผูรับอนุญาตยังจําหนายไมหมด 

จะตองทําหนังสือขออนุญาตจําหนายตอไปจนกวาจะหมด 

8.6 สํานักฯ จัดทําหนังสืออนุญาตใหจําหนายตอไปจนกวา    

จะหมด 

 

8.7 จัดทําทะเบียนสัญญาอนุญาตใหใชลิขสิทธิ ์

8.8 จัดทําทะเบียนหลักประกันสญัญา 

8.9 จัดทําทะเบียนการรับชําระคาลิขสิทธิ์ประจําป 

8.10 จัดทําทะเบียนสัญญาและการรับชําระคาลิขสิทธิ์แย

ตามผูรับอนุญาต  

 

 

 

 

 

ทุกครั้งท่ีทํา 

สัญญา 

    30 นาที 

 

     5 นาที 

 

   30 นาที 

    5 นาที 

 

   15 นาที  

20. ตัวอยางแผนการ 

ชําระคาลิขสิทธ์ิ 

21. ตัวอยางหนังสือ  

ขอรับคาลิขสิทธ์ิ 

22. ตัวอยางหนังสือขอ

อนุมัติคืนหลักประกัน

สัญญา 

 

 

23. ตัวอยางหนังสือ

อนุญาตใหจําหนาย 

ตอไปจนกวาจะหมด 

24. ตัวอยางทะเบียน

สัญญา 

25. ตัวอยางทะเบียน

หลักประกันสัญญา 

26. ตัวอยางทะเบียน   

การรับชําระคาลิขสิทธ์ิ 

27. ตัวอยางทะเบียน

สัญญาและการรบัชําระ

คาลิขสิทธ์ิแยกตามผูรับ

อนุญาต 

  

 

 


