
 
 
 

 
 
 
 

รายงานผลการด าเนินโครงการ One Stop Service 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

รอบ 6 เดอืน 
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บทสรุปการรายงานผล 
 

ส านกังานอธิการบดี ไดริ้เร่ิมด าเนินการระบบ One Stop Service เม่ือปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ใน
การให้บริการผูม้าติดต่อทั้งนกัศึกษา บุคลากร ผูป้กครอง ผูม้าติดต่อราชการต่างๆ เพื่อตอบสนองนโยบาย
การบริการแบบเบด็เสร็จ ณ จุดเดียว ซ่ึงการบริการดงักล่าว จะมีขั้นตอนการให้บริการ ณ ปัจจุบนั จ านวน 16 
รายการคือ 1) การขอเปล่ียนแปลงขอ้มูลนกัศึกษา 2) การขอหนังสือส าคญัทางการศึกษา 3) การขอรับใบ
ประกาศนียบตัร / ปริญญาบตัรล่าช้า 4) การขอเล่ือนรับพระราชทานปริญญาบตัรในปีถัดไป 5) การขอ
ลาออกจากการเป็นนกัศึกษา 6) การขอยา้ยสถานศึกษาไปมหาวิทยาลยัอ่ืน 7) การขอใบแทนบตัรประจ าตวั
นกัศึกษากรณีช ารุด/สูญหาย 8)  การขอรักษาสภาพการเป็นนกัศึกษา 9) การขอรับช าระค่าลงทะเบียนล่าช้า
และค่าธรรมเนียมต่างๆ 10) การเปล่ียนใบเสร็จและขอเอกสารแนบเบิก 11) การจ่ายเช็ค 12) การรับสมคัร
สอบคดัเลือกบุคลากร 13) การขอลงทะเบียนล่าช้าการลงทะเบียนและรายงานตวับณัฑิต 14) การขอรักษา
สภาพนักศึกษา การขอหนังสือส าคญัทางการศึกษา ใบแทนปริญญาบตัร 14) การขอคืนสภาพการเป็น
นกัศึกษาและขอรักษาสภาพการเป็นนกัศึกษาล่าชา้ 

ในการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ One stop service ของส านกังานอธิการบดี ไดแ้บ่งการ
ส ารวจออกเป็น 2 คร้ัง ตามปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซ่ึงในรอบการรายงาน 1/2563  (รอบ 6 เดือน) น้ีระดบั
ความพึงพอใจโดยรวมอยูท่ี่ 4.2568 คิดเป็นร้อยละ 85.14 
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รายงานผลความพงึพอใจการให้บริการ One Stop Service ส านักงานอธิการบดี 
ประจ าปีการศึกษา 2563  รอบ 1/2563  (รอบ 6 เดือน)  ระหว่างเดือน  ธันวาคม 2562 – มีนาคม 2563 

 
ตาราง 1 เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
ชาย 52 10.92 
หญิง 424 89.08 

รวม 476 100.00 

จากตาราง 1 เพศของผูต้อบแบบสอบถามการให้บริการ One Stop Service ส านกังานอธิการบดี  
พบวา่ เป็นเพศชาย 52 คน คิดเป็นร้อยละ 10.92 และเพศหญิงจ านวน 424 คน คิดเป็นร้อยละ 89.08 
 
ตาราง 2 สถานะขอผู้ตอบแบบสอบถาม 

สถานะ จ านวน ร้อยละ 
นกัศึกษา 462 97.06 
อาจารย ์ 5 1.05 
ผูป้ระกอบการ 9 1.89 

รวม 476 100.00 

จากตาราง 2 สถานะของผูต้อบแบบสอบถามการให้บริการ One Stop Service ส านกังานอธิการบดี  
พบว่า เป็นนกัศึกษาจ านวน 462 คน คิดเป็นร้อยละ 97.06  อาจารยจ์  านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.05 และ
ผูป้ระกอบการจ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 1.89 

 
ตาราง 3 การรับรู้ข่าวสารการให้บริการ one stop service  

ช่องทางการรับรู้ จ านวน ร้อยละ 
เพื่อน 6 1.26 
คณะ / หน่วยงาน 467 98.11 
facebook 3 0.63 

รวม 476 100.00 
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จากตาราง 3 การรับรู้ข่าวสารการใหบ้ริการ One Stop Service ของส านกังานอธิการบดี พบวา่ ผูม้า
รับบริการไดรั้บค าแนะน าจากคณะ/หน่วยงานท่ีสังกดั จ  านวน 467 คน คิดเป็นร้อยละ 98.11 รับรู้ข่าวสารจาก
เพื่อน จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.26 และรับรู้ข่าวสารจากเพจเฟสบุค๊ จ  านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.63 

 
ตาราง 4 หน่วยงานทีใ่ห้บริการ 

หน่วยงานทีใ่ห้บริการ จ านวน ร้อยละ 
กองบริการการศึกษา 465 97.69 
กองคลงั 10 2.10 
กองบริหารงานบุคคล 1 0.21 

รวม 476 100.00 

จากตาราง 4 หน่วยงานท่ีให้บริการ One Stop Service ของส านกังานอธิการบดี พบวา่ กองบริการ
การศึกษาจ านวน 465 คน คิดเป็นร้อยละ 97.69 กองคลงัจ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.10 และกอง
บริหารงานบุคคล จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.21 
 
ตาราง 5 เร่ืองทีม่าติดต่อขอรับบริการ 

เร่ืองทีม่าติดต่อขอรับบริการ จ านวน ร้อยละ 
การขอหนงัสือส าคญัทางการศึกษา 443 93.07 
การจ่ายเช็ค 14 2.94 
การเปล่ียนใบเสร็จและขอเอกสารแนบเบิก 11 2.31 
การขอใบแทนบตัรประจ าตวันกัศึกษากรณีช ารุด/สูญ
หาย 

5 
1.05 

การขอเปล่ียนแปลงขอ้มูลนกัศึกษา 3 0.63 
รวม 476 100.00 

  

จากตาราง 5 เร่ืองท่ีมาติดต่อขอรับบริการ พบวา่ การขอหนงัสือส าคญัทางการศึกษา จ านวน 443 คิด
เป็นร้อยละ 93.07 การจ่ายเช็ค จ านวน 14 คน  คิดเป็นร้อยละ 2.94 การเปล่ียนใบเสร็จและขอเอกสารแนบ
เบิก จ านวน 11 คน  คิดเป็นร้อยละ 2.31 การขอใบแทนบตัรประจ าตวันกัศึกษากรณีช ารุด/สูญหาย  จ านวน 5 
คน คิดเป็นร้อยละ 1.05 และการขอเปล่ียนแปลงขอ้มูลนกัศึกษา จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.63 
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ตาราง 6 ประเด็นความพงึพอใจในการให้บริการ One Stop Service ของส านักงานอธิการบดี 

ประเดน็ ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ความหมาย ล าดบั 

ขั้นตอนการใหบ้ริการมีความเหมาะสม 
4.2626 .44051 

มีระดบัความพึงพอใจ
มาก 

3 

ระยะเวลาการใหบ้ริการ 
4.2227 .41649 

มีระดบัความพึงพอใจ
มาก 

4 

เจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการดว้ยความสุภาพ 
4.2731 .44603 

มีระดบัความพึงพอใจ
มาก 

1 

ส่ิงอ านวยความสะดวกมีความเหมาะสม 
4.2689 .44386 

มีระดบัความพึงพอใจ
มาก 

2 

ผลรวม 4.2568 .40109 มรีะดบัความพงึพอใจมาก 

การแปลผลคะแนนมีหลกัเกณฑด์งัน้ี 
  ค่าเฉล่ีย 4.50 – 5.00 หมายความวา่ มีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด 
  ค่าเฉล่ีย 3.50 – 4.49 หมายความวา่ มีระดบัความพึงพอใจมาก 
  ค่าเฉล่ีย 2.50 – 3.49 หมายความวา่ มีระดบัความพึงพอใจปานกลาง 
  ค่าเฉล่ีย 1.50 – 2.49 หมายความวา่ มีระดบัความพึงพอใจนอ้ย 
  ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.49 หมายความวา่ มีระดบัความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด  

 

จากตาราง 6 ประเด็นความพึงพอใจในการให้บริการ One stop service ของส านกังานอธิการบดี 
พบวา่ ความพึงพอใจเฉล่ียโดยรวมอยูท่ี่ 4.2568 มีระดบัความพึงใจมาก และเม่ือพิจารณาตามประเด็นความ
พึงพอใจนั้น ผูรั้บบริการให้คะแนนความพึงพอใจเป็นอนัดบั 1 ในดา้นเจา้หนา้ท่ีให้บริการดว้ยความสุภาพ 
รองลงมาคือส่ิงอ านวยความสะดวกมีความเหมาะสม, ขั้นตอนการใหบ้ริการมีความเหมาะสม และระยะเวลา
การใหบ้ริการ 
 ในส่วนขอ้เสนอแนะการให้บริการ พบวา่ ควรปรับปรุงบุคลิกภาพของผูใ้หบ้ริการ  และการให้
ค  าแนะน าแก่ผูรั้บบริการควรใชภ้าษาและน ้าเสียงท่ีเป็นกนัเอง 
 จากขอ้เสนอแนะการใหบ้ริการ  ยงัพบวา่คะแนนในการใหบ้ริการยงัสวนทางกบัขอ้เสนอแนะการ
ใหบ้ริการ  ดงันั้นจึงเห็นควรน าไปปรับปรุงและออกมาตรการในการใหบ้ริการแก่ผูรั้บบริการ  เพื่อใหเ้ป็น
มาตรฐานในการด าเนินงานต่อไป 
 
 


