
 
 
 

 

 
รายงานผลการด าเนินโครงการ One Stop Service 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  รอบ 6 เดือน 
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ส านักงานอธกิารบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

(ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  รอบ 6 เดือน  ตุลาคม  2563 – มีนาคม 2564) 
 



บทสรุปการรายงานผล 
 

ส ำนักงำนอธิกำรบดี ได้เริ่มด ำเนินกำรกำรให้บริกำรเคำน์ เตอร์ One Stop Service เมื่อปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2553 โดยผู้รับบริกำรประกอบด้วยนักศึกษำ บุคลำกร ผู้ปกครอง ผู้มำติดต่อรำชกำรต่ำงๆ ในปัจจุบัน
เคำน์เตอร์  One Stop Service  ให้บริกำร 4 งำน ได้แก่  งำนทะเบียน  งำนกำรเงิน  งำนรับเช็ค  และงำนธุรกำร 
โดยในช่วงปิดเทอมให้บริกำรวันจันทร์-ศุกร์ เวลำ 08.30-16.00 น.  และเปิดเทอมให้บริกำรวันจันทร์-ศุกร์ เวลำ 
08.30-15.30 และ 16.00-18.00 น.  วันเสำร์ เวลำ 08.30-16.00 น.  ในแต่ละรอบมีเจ้ำหน้ำที่สลับกันเข้ำ
ปฏิบัติงำน ส ำหรับในปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ในรอบ 6 เดือน (ตุลำคม 2563 – มีนำคม 2564)  มีจ ำนวนผู้เข้ำรับ
บริกำร จ ำนวน 12,926 คน เข้ำรับบริกำรงำนทะเบียน จ ำนวน 4,870 คน คิดเป็นร้อยละ 37.67 งำนกำรเงิน 
3,995 คน คิดเป็นร้อยละ 30.91  งำนรับเช็ค จ ำนวน 2,471 คน คิดเป็นร้อยละ 19.12 และงำนธุรกำร จ ำนวน 
1,590 คน คิดเป็นร้อยละ 12.30 

 ในส่วนของกำรส ำรวจควำมพึงพอใจกำรให้บริกำร One stop service ของส ำนักงำนอธิกำรบดี ได้แบ่ง
กำรส ำรวจออกเป็น 2 รอบ คือรอบ 6 เดือนและรอบ 12 เดือนตำมปีงบประมำณ พ.ศ.2564  ในรอบ 6 เดือน 
(ตุลำคม 2563 – มีนำคม 2564) ผู้รับบริกำรมีระดับควำมพึงพอใจในระดับมำกที่สุด ที่ 4.5781 ค่ำ S.D เท่ำกับ 
0.7252 
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รายงานผลการด าเนินโครงการ One Stop Service ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
 (ตุลาคม  2563 – มีนาคม 2564 ) 

ส านักงานอธิการบดี 
 
1. ช่ือโครงการ   :  โครงกำร One Stop Service 

2. สถานภาพของโครงการ  : [    ]  โครงกำรใหม่     [   ]  โครงกำรปกติ    
[   ]  โครงกำรตำม Agenda 
[  ]  โครงกำรต่อเนื่อง(ระบุชื่อโครงกำรเดิม) โครงกำรพัฒนำระบบ         

กำรให้บริกำร ณ จุด One Stop Service 

3. ผู้รับผิดชอบโครงการ   : กองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบดี 

4. ความสอดคล้อง/ตอบสนองของโครงการกับแผนพัฒนาหน่วยงานและการประกันคุณภาพการศึกษา  
 1) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของส านักงานอธิการบดี / ตัวช้ีวัด ก.พ.ร. 
  ยุทธศำสตร์ที่ 1 ยกระดับกำรบริหำรจัดกำรเพื่อเป็นแม่แบบที่ดี 
 2) สอดคล้องกับอัตลักษณ์/เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย : - 
  สอดคล้องกับอัตลักษณ์/เอกลักษณ์ของหน่วยงาน : 
   สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของหน่วยงำนด้ำน ศูนย์รวมกำรให้บริกำรแบบกัลยำณมิตร 
 3) การบูรณาการโครงการกับ 
  [   ]  กำรวิจัย  ระบุโครงกำรวิจัย………………………………………………………………………………. 
  []  กำรปฏิบัติงำน ...กำรให้บริกำร ณ จุด One Stop Service…. 
  [   ]  อื่นๆ  ระบุ…………………………………………………………………………………………………………… 
 4) อ่ืนๆ  
  6.1) นโยบำยจำก ส ำนักงำนอธิกำรบดี 

5. หลักการและเหตุผล 
 ตำมท ี ่มหำว ิทยำล ัยรำชภ ัฏสวนส ุน ันทำได ้ม ีกำรจ ัดจ ุดบร ิกำรแบบเบ ็ดเสร ็จ ณ จ ุดเด ียว                   
(One Stop Service) ณ บริเวณ ชั้น 1 ส ำนักงำนอธิกำรบดี เป็นหน่วยงำนทำงกำรศึกษำเพ่ือให้บริกำรแก่นักเรียน 
นักศึกษำ และประชำชน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีกำรบริกำรที่สะดวกและรวดเร็วขึ้น  โดยให้บริกำรในส่วนที่
เกี ่ยวข้องกับงำนบริกำรทำงกำรศึกษำและบริกำรทำงกำรเงินของมหำวิทยำลัย เป็นหลัก ซึ ่งในปีที ่ผ่ำนมำ 
มหำวิทยำลัยด ำเนินกำรในส่วนของกำรพัฒนำระบบที่เกี่ยวข้องกับกำรให้บริกำรรูปแบบ One Stop Service เพ่ือ
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รองรับจ ำนวนผู้ขอรับบริกำรที่มำติดต่อ ส ำหรับในปีงบประมำณ พ.ศ.2564 เพื่อให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของ
ส ำนักงำนอธิกำรบดี คือ ศูนย์รวมกำรให้บริกำรแบบกัลยำณมิตร ส ำนักงำนอธิกำรบดี จึงได้จัดท ำโครงกำร One 
Stop Service เพ่ือปรับปรุงระบบและปรับปรุงกำรให้บริกำรให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งข้ึน  

6. วัตถุประสงค์ 
6.1 เพ่ือให้หน่วยงำนภำยใต้ส ำนักงำนอธิกำรบดีมีพันธกิจในกำรให้บริกำรในแนวทำงเดียวกัน 
6.2 เพ่ือให้มีจุดอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้มำติดต่อเบื้องต้นในจุดเดียว 
6.3 เพื่อให้บุคลำกรในส ำนักงำนอธิกำรบดีมีจิตบริกำร มีคุณธรรม บริกำรด้วยควำมเต็มใจ เสมอภำค 

โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

7. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 7.1  เชิงปริมาณ    
   - ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร  ≥4.50 
 7.2  เชิงคุณภาพ 
   -  

8. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ 
   นักศึกษำ  ผู้รับบริกำร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

9. ระยะเวลาด าเนินโครงการ  (ระบุวันเริ่มต้น และวันสิ้นสุดโครงกำร) 
  ปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ตุลำคม 2563 – กันยำยน 2564) 

10. สถานที่ด าเนินโครงการ 
   จุดบริกำรแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) ณ บริเวณชั้น 1 ส ำนักงำนอธิกำรบดี
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 
 
 
 
 
 
 
 

รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร One Stop Service  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน    หน้ำ 2 



11. แผนการด าเนินงาน 

 
12. งบประมาณ 
          แหล่งเงิน ภำคปกติ         ผลผลิต  กำรพัฒนำระบบบริหำร 

กองทุน  ทั่วไป                กิจกรรม  โครงกำรประกันคุณภำพ 
หมวดรายจ่าย  งบด ำเนินกำร  งบลงทุน 

รายการ งบประมาณ  (บาท) จ านวนที่ใช้ไป 
1. ค่ำใช้สอย 20,000  

รวม -  

หมายเหตุ  ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 
 

ที ่ ขั้นตอน/
กิจกรรม 

ปี พ.ศ. 2563        ปี. พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค ส.ค ก.ย  

1 ขั้นเตรียมการ 
-จัดประชมุ
ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร 
-จัดท ำโครงกำร 
-ขออนุมตัิโครงกำร 
-บันทึกเสนอเพือ่

ยืมเงินทดรองจ่ำย 

             

2 ขั้นด าเนินการ 
-ตรวจสอบควำม
พร้อมของสถำนที ่
-ด ำเนนิงำนตำม
โครงกำร 

                                               

3 ขั้นประเมินผลและ
รายงานผล 
-ประเมนิผลตำม
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ
โครงกำร 
-จัดท ำรำยงำนผล
กำรด ำเนนิงำน 
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13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.  หน่วยงำนภำยใต้ส ำนักงำนอธิกำรบดีมีพันธกิจในกำรให้บริกำรในแนวทำงเดียวกัน 
2.  มีจุดอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้มำติดต่อเบื้องต้นในจุดเดียว 
3.  บุคลำกรในส ำนักงำนอธิกำรบดีมีจิตบริกำร มีคุณธรรม บริกำรด้วยควำมเต็มใจ เสมอภำค โปร่งใส 

และตรวจสอบได้ 

14. การประเมินผลโครงการ 
 เครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมินผลโครงกำร  ดังนี้ 

1. ใช้แบบสอบถำมตำมแบบประเมินตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

15. การติดตามผล 
  กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร ได้จัดท ำแบบสอบถำมควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำร และ

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนรำยไตรมำส ซึ่งมีรำยละเอียด ดังนี้ 
1. หน่วยงำนที่เข้ำรับบริกำร one stop service   งำนประชำสัมพันธ์       งำนทะเบียน    งำนกำรเงิน 

        งำนรับเช็ค           งำนธุรกำร    
2.  ควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำร ของผู้รับบริกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 

ประเด็นค ำถำม 

ระดับควำมพึงพอใจ 

5 
(มำก
ที่สุด) 

4 
(มำก) 

3 
(ปำน
กลำง) 

2 
(น้อย) 

1 
(น้อย
ที่สุด) 

1.  ขั้นตอนกำรให้บริกำรมีควำมเหมำะสม      

2.  ระยะเวลำในกำรให้บริกำรมีควำมรวดเร็ว      
3.  เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรด้วยควำมสุภำพ      

4.  สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกมีควำมเหมำะสม       

3.ข้อเสนอแนะกำรบริกำร 
.............................................................................................................................. ......................................................
4.ท่ำนรับรู้กำรให้บริกำรผ่ำนช่องทำงใด 
  เพ่ือน          คณะ/วิทยำลัย/หน่วยงำน         Facebook/page      
 เว็บไซต์   อ่ืน ๆ (ระบุ)................................................. 
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กำรแปลผลควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำร  ดังนี้ 
ค่ำเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมำยควำมว่ำ    มีระดับควำมพึงพอใจมำกท่ีสุด  
ค่ำเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมำยควำมว่ำ    มีระดับควำมพึงพอใจมำก  
ค่ำเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมำยควำมว่ำ   มีระดับควำมพึงพอใจปำนกลำง  
ค่ำเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมำยควำมว่ำ    มีระดับควำมพึงพอใจน้อย  
ค่ำเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมำยควำมว่ำ    มีระดับควำมพึงพอใจน้อยที่สุด 
 
          ในกำรเก็บข้อมลูผู้ใช้บริกำรมีกำรจัดเก็บข้อมูลตำมปีงบประมำณ พ.ศ.2564  โดยในรอบ 6 เดือน ตั้งแต่
เดือนตุลำคม 2563 – มีนำคม 2564  ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้ 

ตำรำงที่ 1  จ ำนวนผู้ใช้บริกำรเคำน์เตอร์ One Stop service  

จ ำนวนผู้ใช้บริกำร
ต่อเดือน 

งำนที่ให้บริกำร รวมจ ำนวน
ผู้ใช้บริกำร งำนทะเบียน งำนกำรเงิน งำนรับเช็ค งำนธุรกำร 

ต.ค.-63 976 854 638 450 2,285 

พ.ย.-63 755 892 537 400 2,038 

ธ.ค.-63 1092 994 762 200 3,045 

ม.ค.-64 756 468 232 300 2,076 

ก.พ.-64 576 332 180 200 1,520 

มี.ค.-64 727 455 122 40 816 

รวม 4,870 3,995 2,471 1,590 12,926 

คิดเป็นร้อยละ 37.67 30.91 19.12 12.30 100 

  
 จำกตำรำงที่ 1 จ ำนวนผู้ใช้บริกำรเคำน์เตอร์ One Stop service แยกตำมประเภทงำนที่ให้บริกำร พบว่ำ 
มีผู้ใช้บริกำรเคำน์เตอร์งำนทะเบียนมำกที่สุด จ ำนวน 4,870 คน  คิดเป็นร้อยละ 37.67  ถัดมำคือเคำน์เตอร์งำน
กำรเงิน จ ำนวน 3,995 คน คิดเป็นร้อยละ 30.91  งำนรับเช็ค จ ำนวน 1,590 คน คิดเป็นร้อยละ 19.12 และงำน
ธุรกำร จ ำนวน 1,590 คน คิดเป็นร้อยละ 12.30 
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ตำรำงที่ 2  ควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำร ของผู้รับบริกำร เคำน์เตอร์ One Stop Service 

ประเด็น ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ความหมาย ล าดับ 

ขั้นตอนกำรให้บริกำรมีควำมเหมำะสม 4.6250 0.7188 ระดับควำมพึงพอใจมำกที่สุด 1 

ระยะเวลำกำรให้บริกำร 4.5625 0.7274 ระดับควำมพึงพอใจมำกที่สุด 2 

เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรด้วยควำมสุภำพ 4.5625 0.7274 ระดับควำมพึงพอใจมำกที่สุด 2 

สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกมีควำมเหมำะสม 
(อุปกรณ์คอมพิวเตอร์, บริกำร, wifi, ที่
นั่งพักคอย) 

4.5625 0.7274 ระดับควำมพึงพอใจมำกที่สุด 2 

ผลรวม 4.5781 0.7252 ระดับควำมพึงพอใจมำกที่สุด 

 
 จำกตำรำงที่ 4 ควำมพึงพอใจต้อกำรให้บริกำรของผู้รับบริกำร เคำน์เตอร์ One Stop Service พบว่ำ
ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจระดับมำกที่สุดในระดับค่ำเฉลี่ย 4.5781  ค่ำ S.D เท่ำกับ  0.7252  และมีระดับควำม
พึงพอใจมำกที่สุดในประเด็นขั้นตอนกำรให้บริกำรมีควำมเหมำะสม ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.6250 ค่ำ S.D เท่ำกับ 
0.7188  รองลงมำคือระยะเวลำกำรให้บริกำร สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกมีควำมเหมำะสม (อุปกรณ์คอมพิวเตอร์, 
บริกำร, wifi, ที่นั ่งพักคอย) และเจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรด้วยควำมสุภำพ ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.5625 ค่ำ S.D เท่ำกับ 
0.7274 
 ทั้งนี้มีข้อเสนอแนะจำกผู้รับบริกำร ดังนี้ 

1.  บริกำรดีขึ้น 
2. บริกำรมีควำมเหมำะสม 
3. มีทั้งคอมพิวเตอร์และบัตรนักศึกษำแล้ว ท ำไมยังต้องเขียนในแบบฟอร์มอีก 
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ภำพที่ 1  ช่องทำงกำรรับรู้กำรให้บริกำรเคำน์เตอร์ One Stop Service 

 
 
 จำกภำพที่ 1 ช่องทำงกำรรับรู้กำรให้บริกำรเคำน์เตอร์ One Stop Service พบว่ำผู้รับบริกำรรับรู้กำร
ให้บริกำรผ่ำนช่องทำงคณะ/วิทยำลัย/หน่วยงำนแนะน ำ  มำกที่สุด ร้อยละ 57.3  รองลงมำคือรับรู้กำรให้บริกำร
ผ่ำนช่องทำง Facebook/Page  ร้อยละ 17.4  ถัดมำคือรับรู้ผ่ำนช่องทำง Website ร้อยละ 13.6  และรับรู้
ผ่ำนกำรแนะน ำจำกเพ่ือน ร้อยละ 10.3 
  
16. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 
กำรระบำดของเชื้อโรคโควิด 2019 ท ำให้ไม่สำมำรถ
เปิดให้บริกำรได ้

จัดท ำมำตรกำรป้องกันโควิด 2019  โดยกำรตรวจวัด
อุณหภูมิร่ำงกำย  ล้ำงมือด้วยเจลแอลกอฮอร์ก่อนเข้ำ
ใช้บริกำร  จัดสถำนที่ให้เว้นระยะห่ำงทำงสังคมและ
พ่นน ้ำยำฆ่ำเชื่อโรควันเว้นวัน 
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