
                                                                                                     (ร่าง) 
ค าสั่งส านักบริการการศึกษา 

                  ที่        /2564 
เร่ือง   แต่งตั้งคณะท างานจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) และแผนพฒันาองค์กร 
        ตามเกณฑ์การบริหารคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ส านักบริการการศึกษา 

                                                   -------------------------------------------- 
 

เพื่อให้การด าเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของส านักบริการการศึกษา เป็นไปด้วย  
ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย  
สุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2521 ประกอบกับข้อ 8 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการด าเนินงาน  
ของส านักและสถาบัน พ.ศ. 2551 จึงขอแต่งตั้งบุคคลผู้มีรายนามต่อไปนี้ เป็นคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษาของ 
ส านักบริการการศึกษา ใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ดังนั้นเพื่อให้การขับเคลื่อนระบบ  
ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ทั้งระบบ และส านักบริการการศึกษาสามารถด าเนินการ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

จึงแต่งตั้งคณะท างานจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) และแผนพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์  การบริหาร

คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ส านักบริการการศึกษา ดังนี้ 

คณะท ำงำน หมวดที่ ๑ กำรน ำองค์กำร 
                1.  ผู้อ านวยการส านักบริการการศึกษา                        ประธานคณะท างาน 
                    2. รองผู้อ านวยการส านักบริการการศึกษา                    คณะท างาน 

    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชชัพล  ทรงสนุทรวงศ์)   
3. รองผู้อ านวยการส านักบริการการศึกษา                         คณะท างาน 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีรานุช  บดุดีจีน) 

 4. ผู้อ านวยการ ศวช. มสธ. นครนายก         คณะท างาน 
 5. ผู้อ านวยการ ศวช. มสธ. ล าปาง                                      คณะท างาน 

6. ผู้อ านวยการ ศวช. มสธ. นครศรีธรรมราช                          คณะท างาน 
 7. ผู้อ านวยการ ศวช. มสธ. นครสวรรค์                             คณะท างาน 
 8. ผู้อ านวยการ ศวช. มสธ. เพชรบุร ี                           คณะท างาน 
 9. ผู้อ านวยการ ศวช. มสธ. อุบลราชธานี                       คณะท างาน 
 10. ผู้อ านวยการ ศวช. มสธ. อุดรธานี                          คณะท างาน 

11. ผู้อ านวยการ ศวช. มสธ. สโุขทัย     คณะท างาน 
12. ผู้อ านวยการ ศวช. มสธ. จันทบุร ี     คณะท างาน 
13. ผู้อ านวยการ ศวช. มสธ. ยะลา        คณะท างาน 
14. ผู้อ านวยการ ศวช. มสธ. นนทบุรี                                     คณะท างาน 
15. หัวหน้าส่วนบริหาร ศวช.                                                          คณะท างาน 
16. หัวหน้าฝ่ายแนะแนวการศกึษา                                            คณะท างาน 
17. หัวหน้าศูนย์บริการการศึกษาประจ าภูมิภาค                  คณะท างาน 
18. หัวหน้าศูนย์บริการการสอนทางไปรษณีย์   คณะท างาน 
19. เลขานุการส านักบริการการศึกษา   คณะท างานและเลขานุการ 
20. หัวหน้างานบริหารทั่วไป                                                           คณะท างานและเลขานุการ 
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คณะท ำงำน หมวดที่ ๒ กลยุทธ์ 

1. รองผู้อ านวยการส านักบริการการศึกษา                   ประธานคณะท างาน 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีรานชุ  บุดดีจีน) 

2. รองผู้อ านวยการส านักบริการการศึกษา                                          คณะท างาน 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชชัพล  ทรงสุนทรวงศ์) 
3. ผู้อ านวยการ ศวช. มสธ. นครนายก          คณะท างาน 
4. ผู้อ านวยการ ศวช. มสธ. ล าปาง                                        คณะท างาน 
5. ผู้อ านวยการ ศวช. มสธ. นครศรีธรรมราช                           คณะท างาน 
6. ผู้อ านวยการ ศวช. มสธ. นครสวรรค์                               คณะท างาน 
7. ผู้อ านวยการ ศวช. มสธ. เพชรบุรี                              คณะท างาน 
8. ผู้อ านวยการ ศวช. มสธ. อุบลราชธานี                        คณะท างาน 
9. ผู้อ านวยการ ศวช. มสธ. อุดรธานี                           คณะท างาน 
10. ผู้อ านวยการ ศวช. มสธ. สุโขทัย      คณะท างาน 
11. ผู้อ านวยการ ศวช. มสธ. จันทบรุี      คณะท างาน 
12. ผู้อ านวยการ ศวช. มสธ. ยะลา         คณะท างาน 
13. ผู้อ านวยการ ศวช. มสธ. นนทบรุี                                      คณะท างาน 
14. หัวหน้างานอ านวยการและบริหารงานทั่วไป  ศวช. มสธ. นครนายก          คณะท างาน 
15. หัวหน้างานอ านวยการและบริหารงานทั่วไป  ศวช. มสธ. ล าปาง        คณะท างาน 
16. หัวหน้างานอ านวยการและบริหารงานทั่วไป  ศวช. มสธ. นครศรีธรรมราช  คณะท างาน 
17. หัวหน้างานอ านวยการและบริหารงานทั่วไป  ศวช. มสธ. นครสวรรค์   คณะท างาน 
18. หัวหน้างานอ านวยการและบริหารงานทั่วไป  ศวช. มสธ. เพชรบุร ี   คณะท างาน 
19. หัวหน้างานอ านวยการและบริหารงานทั่วไป  ศวช. มสธ. อุบลราชธาน ี   คณะท างาน 
20. หัวหน้างานอ านวยการและบริหารงานทั่วไป  ศวช. มสธ. อุดรธาน ี   คณะท างาน 
21. หัวหน้างานอ านวยการและบริหารงานทั่วไป  ศวช. มสธ. สุโขทยั         คณะท างาน 
22. หัวหน้างานอ านวยการและบริหารงานทั่วไป  ศวช. มสธ. จันทบรุ ี    คณะท างาน  
23. หัวหน้างานอ านวยการและบริหารงานทั่วไป  ศวช. มสธ. ยะลา         คณะท างาน 
24. หัวหน้างานอ านวยการและบริหารงานทั่วไป  ศวช. มสธ. นนทบุรี      คณะท างาน 
25. หัวหน้างานประสานศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพนัธ์         คณะท างาน 
26. เลขานุการส านักบริการการศึกษา                                         คณะท างานและเลขานุการ 
27. หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป              คณะท างานและผู้ชว่ยเลขานุการ 

 

คณะท ำงำน หมวดที่ ๓ ลูกค้ำ  

  1. หัวหน้าฝ่ายแนะแนวการศึกษา                        ประธานคณะท างาน 

  .   2. หัวหน้างานแนะแนว พัฒนา นักศึกษาและบัณฑิต                        คณะท างาน 
  3. หัวหน้างานบริการนักศึกษาพิการ        คณะท างาน 
 4. หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษาและเครือข่ายสัมพนัธ์     คณะท างาน 

  5. หัวหน้างานนวัตกรรมเพื่อการบริการการศึกษา        คณะท างาน 
 6. หัวหน้างานบริการฝึกปฏิบตัิและสหกิจศึกษา                 คณะท างาน 

   7. หัวหน้างานบริการสอนเสรมิ        คณะท างาน   
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                     8. หัวหน้างานบริการกิจกรรมร่วมเรียนรู้             คณะท างาน 
  9. หัวหน้างานประสานเครือข่ายและชุมชนท้องถิ่น ศวช. มสธ. นครนายก          คณะท างาน 
                   10. หัวหน้างานประสานเครือข่ายและชุมชนทอ้งถิ่น ศวช. มสธ. ล าปาง              คณะท างาน 
                   11. หัวหน้างานประสานเครือข่ายและชุมชนทอ้งถิ่น ศวช. มสธ. นครศรีธรรมราช  คณะท างาน  
                   12. หัวหน้างานประสานเครือข่ายและชุมชนทอ้งถิ่น ศวช. มสธ. นครสวรรค์        คณะท างาน 
                   13. หัวหน้างานประสานเครือข่ายและชุมชนทอ้งถิ่น ศวช. มสธ. เพชรบุรี            คณะท างาน 
   14. หัวหน้างานประสานเครือข่ายและชุมชนท้องถิ่น ศวช. มสธ. อุบลราชธานี       คณะท างาน 
                   15. หัวหน้างานประสานเครือข่ายและชุมชนทอ้งถิ่น  ศวช. มสธ. อุดรธานี           คณะท างาน 
                   16. หัวหน้างานประสานเครือข่ายและชุมชนทอ้งถิ่น ศวช. มสธ. สุโขทัย          คณะท างาน 
                   17. หัวหน้างานประสานเครือข่ายและชุมชนทอ้งถิ่น ศวช. มสธ. จันทบุร ี          คณะท างาน 
                   18. หัวหน้างานประสานเครือข่ายและชุมชนทอ้งถิ่น ศวช. มสธ. ยะลา          คณะท างาน 
                   19. หัวหน้างานประสานเครือข่ายและชุมชนทอ้งถิ่น ศวช. มสธ. นนทบุรี          คณะท างาน 
                   20. หัวหน้างานประสานเครือข่ายและชุมชนทอ้งถิ่น                                     คณะท างาน 
                   21. เลขานุการส านักบริการการศึกษา                      คณะท างานและเลขานุการ 
                   22. หัวหน้างานบริหารทั่วไป                                                                 คณะท างานแลผู้ชว่ยเลขานุการ 
                   23. นางสาวนนัท์นภัส  ช้างเยาว์               คณะท างานและผู้ชว่ยเลขานุการ 
                   24. นางสาวประไพรพันธ์  บัวพรมม ี                      คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
          

คณะท ำงำน หมวดที่ ๔ กำรวัด กำรวิเครำะห์ และกำรจัดกำรควำมรู้ 
 1. รองผู้อ านวยการส านักบริการการศึกษา                                ประธานคณะท างาน 

    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชชัพล ทรงสนุทรวงศ์) 
 ๒. หัวหน้างานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ศวช. มสธ. นครนายก       คณะท างาน 
 ๓. หัวหน้างานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ศวช. มสธ. ล าปาง       คณะท างาน 
                    ๔. หัวหน้างานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ศวช. มสธ. นครศรีธรรมราช   คณะท างาน  
 ๕. หัวหน้างานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ศวช. มสธ. นครสวรรค์    คณะท างาน 
 ๖. หัวหน้างานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ศวช. มสธ. เพชรบุร ี    คณะท างาน 
  ๗. หัวหน้างานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ศวช. มสธ. อุบลราชธาน ี คณะท างาน 
 ๘. หัวหน้างานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ศวช. มสธ. อุดรธาน ี คณะท างาน 
                    ๙. หัวหน้างานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ศวช. มสธ. สุโขทัย คณะท างาน 
                  1๐. หัวหน้างานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ศวช. มสธ. จันทบุรี คณะท างาน 
                  11. หัวหน้างานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ศวช. มสธ. ยะลา คณะท างาน 
                  12. หัวหน้างานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ศวช. มสธ. นนทบุร ี คณะท างาน           
                  13. หัวหน้างานนวัตกรรมเพื่อการบริการการศึกษา                                     คณะท างาน 
                  1๔. นายภูริธิป  ปาณะดิษ        คณะท างาน 
                  1๕. นางสาวปารวี  สุขพล า                                   คณะท างาน 
                  1๖. นายจิรวัฒน์  ศรีภูมิภักดิ์                                   คณะท างาน 
                  1๗. นายวรรณพงศ์  วงษ์ทองดี                                                             คณะท างาน 
                  1๘. นายสุรเชษฎ์  เบญจรัฐพงษ์                                                           คณะท างาน 
                  19. หัวหน้างานอ านวยการ                                                                 คณะท างาน 
                  20. เลขานุการส านักบริการการศึกษา                                                    คณะท างานและเลขานุการ 
                  ๒1. หัวหน้างานเทคโนโลยสีารสนเทศ                                                     คณะท างานและผูช้่วยเลขานุการ 
                  22. หัวหน้างานบริหารทั่วไป                                                               คณะท างานและผูช้่วยเลขานุการ  
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คณะท ำงำน หมวดที่ ๕ บุคลำกร 
     1. รองผู้อ านวยการส านักบริการการศึกษา                            ประธานคณะท างาน 
         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์) 
     2. หัวหน้าฝ่ายแนะแนวการศึกษา              คณะท างาน 
     3. หัวหน้าศูนย์บริการการศึกษาประจ าภูมิภาค             คณะท างาน 
      4. หัวหน้าศูนย์บริการการสอนทางไปรษณีย์             คณะท างาน 
     5. หัวหน้างานประสานศนูยว์ิทยบริการและชุมชนสัมพนัธ์          คณะท างาน 
     6. หัวหน้างานอ านวยการและบริหารงานทั่วไป ศวช. มสธ. นครนายก          คณะท างาน 
     7. หัวหน้างานอ านวยการและบริหารงานทั่วไป ศวช. มสธ. ล าปาง        คณะท างาน 
                        8. หัวหน้างานอ านวยการและบริหารงานทั่วไป ศวช. มสธ. นครศรีธรรมราช  คณะท างาน 
                        9. หัวหน้างานอ านวยการและบริหารงานทั่วไป ศวช. มสธ. นครสวรรค์      คณะท างาน  

           10. หัวหน้างานอ านวยการและบริหารงานทั่วไป ศวช. มสธ. เพชรบุรี      คณะท างาน 
         11. หัวหน้างานอ านวยการและบริหารงานทั่วไป ศวช. มสธ. อุบลราชธาน ี     คณะท างาน 
         12. หัวหน้างานอ านวยการและบริหารงานทั่วไป ศวช. มสธ. อุดรธานี      คณะท างาน 
         13. หัวหน้างานอ านวยการและบริหารงานทั่วไป ศวช. มสธ. สุโขทัย      คณะท างาน 

14. หัวหน้างานอ านวยการและบริหารงานทั่วไป ศวช. มสธ. จันทบรุ ี      คณะท างาน  
15. หัวหน้างานอ านวยการและบริหารงานทั่วไป ศวช. มสธ. ยะลา      คณะท างาน 

   17. หัวหน้างานอ านวยการและบริหารงานทั่วไป ศวช. มสธ. นนทบุรี           คณะท างาน 
   18. หัวหน้างานอ านวยการ                                                คณะท างาน 
                      19 หัวหน้างานบริหารทั่วไป                                                             คณะท างาน 
   20. เลขานุการส านักบริการการศึกษา                                    คณะท างานและเลขานุการ 
   21. นางสาวทิตยา  วิจิตรวิริยะกุล                                         คณะท างานและผูช้่วยเลขานุการ 
   22. นางสาวปารวี  สุขพล า                                     คณะท างานและผูช้่วยเลขานุการ 
 
คณะท ำงำน หมวดที่ ๖ ระบบปฏิบัติกำร 

  1. รองผู้อ านวยการส านักบริการการศึกษา             ประธานคณะท างาน 
                         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีรานชุ  บุดดีจีน) 
  2. ผู้อ านวยการ ศวช. มสธ. นครนายก           คณะท างาน 
  3. ผู้อ านวยการ ศวช. มสธ. ล าปาง            คณะท างาน 
                     4. ผู้อ านวยการ ศวช. มสธ. นครศรีธรรมราช          คณะท างาน  
  5. ผู้อ านวยการ ศวช. มสธ. ศวช. มสธ. นครสวรรค์                คณะท างาน 
  6. ผู้อ านวยการ ศวช. มสธ. เพชรบุรี                  คณะท างาน 
   7. ผู้อ านวยการ ศวช. มสธ. อุบลราชธานี             คณะท างาน 
  8. ผู้อ านวยการ ศวช. มสธ. อุดรธานี             คณะท างาน 
                    9. ผู้อ านวยการ ศวช. มสธ. สุโขทัย              คณะท างาน 
                  10. ผู้อ านวยการ ศวช. มสธ. จันทบุรี        คณะท างาน 
                  11. ผู้อ านวยการ ศวช. มสธ. ยะลา             คณะท างาน 
                  12. ผู้อ านวยการ ศวช. มสธ. นนทบุร ี              คณะท างาน  
                  13. หัวหน้าส่วนบริหาร ศวช.                                                              คณะท างาน          
                  14  หัวหน้าฝ่ายแนะแนวการศึกษา        คณะท างาน 
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                   15. หัวหน้าศูนย์บริการการศึกษาประจ าภูมิภาค           คณะท างาน 

  16. หัวหน้าศูนย์บริการการสอนทางไปรษณีย์              คณะท างาน 
  17. หัวหน้างานบริหารทั่วไป                                                           คณะท างาน 

                    19. หัวหน้างานอ านวยการ                                                            คณะท างาน 
                    20. เลขานุการส านักบริการการศึกษา      คณะท างานและเลขานุการ 
                    21. นางสาวนนัท์นภัส  ช้างเยาว์       คณะท างานและผูช้่วยเลขานกุาร 
 
คณะท ำงำน หมวดที่ 7 ผลลัพธ์ 

   1. รองผู้อ านวยการส านักบริการการศึกษา                                       ประธานคณะท างาน 
                          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีรานุช  บุดดีจนี) 
   2. รองผู้อ านวยการส านักบริการการศึกษา                             คณะท างาน 

      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชชัพล ทรงสุนทรวงศ)์ 
   3. ผู้อ านวยการ ศวช. มสธ. นครนายก     คณะท างาน 
   4. ผู้อ านวยการ ศวช. มสธ. ล าปาง         คณะท างาน 
                      5. ผู้อ านวยการ ศวช. มสธ. นครศรีธรรมราช      คณะท างาน  
   6. ผู้อ านวยการ ศวช. มสธ. ศวช. มสธ. นครสวรรค์            คณะท างาน 
   7. ผู้อ านวยการ ศวช. มสธ. เพชรบุรี              คณะท างาน 
    8  ผู้อ านวยการ ศวช. มสธ. อุบลราชธาน ี         คณะท างาน 
   9. ผู้อ านวยการ ศวช. มสธ. อุดรธานี         คณะท างาน 
                    10. ผู้อ านวยการ ศวช. มสธ. สุโขทัย          คณะท างาน 
                    11. ผู้อ านวยการ ศวช. มสธ. จันทบุร ี    คณะท างาน 
                    12. ผู้อ านวยการ ศวช. มสธ. ยะลา         คณะท างาน 
                    13. ผู้อ านวยการ ศวช. มสธ. นนทบุร ี                         คณะท างาน 
                    14. หัวหน้าสว่นบริหาร ศวช.                                                        คณะท างาน 
 15. หัวหน้าฝ่ายแนะแนวการศกึษา                                             คณะท างาน 

16. หัวหน้าศูนย์บริการการศึกษาประจ าภูมิภาค              คณะท างาน 
17. หัวหน้าศูนย์บริการการสอนทางไปรษณีย์                คณะท างาน 
18. เลขานุการส านักบริการการศึกษา                 คณะท างานและเลขานุการ 
19. หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป                       คณะท างานและผู้ชว่ยเลขานุการ                    
20. นางสาวนนัท์นภสั  ชา้งเยาว์                       คณะท างานและผู้ชว่ยเลขานุการ 
21. นางสาววราภรณ์  คาระวะ                       คณะท างานและผู้ชว่ยเลขานุการ 
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                  โดยให้คณะท างานจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) และแผนพัฒนาองค์กรตาม เกณฑ์การบริหาร

คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลศิ (EdPEx) ส านักบริการการศึกษา มีหน้าที่ดังต่อไปนี ้

                  คณะท ำงำน มีหน้าที ่

                   1. เตรียมข้อมูล จัดท าข้อมูลในหมวดทีไ่ด้รับมอบหมายเพื่อเสนอรายงานการประเมินตนเอง (SAR)  

                       ตามเกณฑ์การบริหารคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) 

                   2. จัดท าโครงรา่งองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เ+ปน็เลิศ (EdPEx) 

                   3. จัดท ารายงานการประเมินตนเองรายหมวด ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการด าเนินการที่เปน็เลิศ                                    

                        (EdPEx) 

                   4. น าเสนอผลการวิเคราะห์ สรุปประเด็นการวิเคราะห์และการประเมินตนเองตามหมวดต่างๆ 

                       ของเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการด าเนนิการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 

 5. จัดท าแผนประเมินตนเอง ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 

                    6. จัดท าแผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาองค์กรให้สมบูรณ์มากข้ึนหลังจากการประเมินตนเองตามเกณฑ ์

                        คุณภาพการศึกษา เพื่อการด าเนินการที่เปน็เลิศ (EdPEx) ปฏิบัติตามแผนที่ได้วางไว้และติดตามผลที่ได ้

                        จากการด าเนินการตามแผนพฒันาองค์กร  

                    7. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย    

 

                    ทั้งนี้  ตั้งแตบ่ัดนี้เป็นตน้ไป    
  
                                                                    สั่ง ณ วันที่            มิถุนายน พ.ศ. 2564 

 

 
                      (รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์  เกียรติวัชรชัย)        
                                                                           ผู้อ านวยการส านักบริการการศึกษา 

 

   

 
 


