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เอกสารคู่มือการให้บริการของศูนย์บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One-Stop Service) ส านักงาน
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานใช้         
เป็นแนวทางในการด าเนินงานให้บริการ One Stop Service ฝ่ายงานวิชาการ บริหารงานทั่วไป นโยบาย
และแผน การเงินและบัญชี โสตทัศนศึกษา ประกันคุณภาพการศึกษา และพัสดุ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ
ขั้นตอนการปฏิบัติ การให้บริการ รวมถึงการแก้ปัญหาการให้บริการ ณ ศูนย์บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ 
(One-Stop Service) ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งเป็นกลยุทธ์
หนึ่งของการพัฒนาระบบการให้บริการ โดยมีจุดประสงค์เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว และ
พึงพอใจน าไปสู่การปรับปรุงในภาพรวมด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการบริการ ด้านบุคลากร ด้านสถานที่/  
สิ่งอ านวยความสะดวก และด้านช่องทางการให้บริการอย่างต่อเนื่อง 
 

        บัณฑิตวิทยาลัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารเอกสารคู่มือการให้บริการของศูนย์บริการแบบจุดเดียว
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ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องในการน าไปใช้ในการปฏิบัติงาน เพ่ือน าไปสู่สัมฤทธิ์ผลในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความส าคัญ/ความเป็นมาการจัดท าคู่มือ 

บริบทของการศึกษาได้มีการเปลี่ยนแปลงระดับท้องถิ่น ประเทศ และโลกอย่างต่อเนื่อง ท าให้
ศูนย์บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One-Stop Service) มีบทบาทในทุกมิติของการท างานภาครัฐมากขึ้น 
โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาทั้งในแง่ของการให้บริการแก่ผู้มารับบริการและการบริหารจัดการ โดยแนวโน้ม
ประการหนึ่งของทิศทางการพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คือ การ
ให้บริการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแบบครบวงจร ณ จุดเดียว (One Stop Service) โดยจัดตั้งที ่
บัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 11 ชั้น  5 ที่มี เจ้าหน้าที่คอยให้บริการและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพแก่ผู้มารับบริการได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น 

 

การจัดตั้งศูนย์บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จภายใต้บัณฑิตวิทยาลัยนั้นเป็นไปตามยุทธศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย ในยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ มี
เป้ าหมายที่ส าคัญ  คือ มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติด้านการเป็น
สถาบันการศึกษาเพ่ือท้องถิ่นที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงยั่งยืนให้กับประเทศ 
ตลอดจนมหาวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัวมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาล มี
ความพร้อมและความสามารถในการปรับตัวสู่การเปลี่ยนแปลงฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ คือ อาจารย์และบุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ในสายวิชาการและวิชาชีพ มีความก้าวหน้าและมีความมั่นคงในสายอาชีพ (Career Path) นักเรียน 
นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ยึดมั่นในค่านิยมองค์กร MORALITY  มหาวิทยาลัยมีสภาพแวดล้อม ภูมิ
ทัศน์ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และมีทรัพยากรที่เพียงพอต่อการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่นักศึกษา อาจารย์ 
และบุคลากรเป็นส าคญั 

 

ในโครงสร้างบริหารงานของบัณฑิตวิทยาลัยได้ถูกก าหนดในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ       
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย  การบริหารและการด าเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัยพ.ศ. 2564 โดยเป็น
ปรับปรุงข้อข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการบริหารและการด าเนิ นงานของ
บัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2551 เพ่ือให้บัณฑิตวิทยาลัยมีการบริหารและการด าเนินงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย      
ราชภัฏ พ.ศ. 2547 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา      
พ.ศ. 2550 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 15 
กรกฎาคม พ.ศ. 2564 โดยข้อ 7บัณฑิตวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

(1) เพ่ือด าเนินงานด้านการบริหารและบริการวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา 
(2) เพ่ือจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพและ

สนองตอบความต้องการของสังคม 
(3) เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยของนักศึกษาในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ในสาขา    

ต่าง ๆ ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ 
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(4) เพ่ือก ากับ ดูแล ควบคุมและด าเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัยให้เป็นไปตามมาตรฐาน และ
คุณภาพการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย 

(5) เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยทั้งในและ
ต่างประเทศ 
 อ านาจและในหน้าที่ในการบริหารงานฝ่ายต่าง ๆ ของบัณฑิตวิทยาลัย ในข้อ 5 คณบดีมีอ านาจ
และหน้าที่ ดังนี้ 

(1) บริหารกิจการของบัณฑิตวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของ
บัณฑิตวิทยาลัยและของมหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย 

(2) ควบคุม ดูแลบุคลากร การเงิน การพัสดุ สถานที่และทรัพย์สินอ่ืนของมหาวิทยาลัยที่อยู่ใน
ความควบคุมดูแลของบัณฑิตวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของ
บัณฑิตวิทยาลัยและของมหาวิทยาลัย 

(3) ปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน มาตรฐานและคุณภาพในการด าเนินงาน รวมทั้งติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของบัณฑิตวิทยาลัย 

(4) เสนอรายงานประจ าปีเกี่ยวกับกิจการด้านต่าง ๆ ของบัณฑิตวิทยาลัยต่อคณะกรรมการประจ า
บัณฑิตวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย 

(5) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 
จากวัตถุประสงค์และอ านาจและในหน้าที่ในการบริหารงานฝ่ายต่าง ๆ ของบัณฑิตวิทยาลัยภายใต้

การก ากับ ติดตามของคณะผู้บริหารประกอบด้วย คณบดี และรองคณบดีฝ่ายต่าง ๆ มีโครงสร้าง
ประกอบด้วย 

 

 
ภาพ คณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.2565-2569 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
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การก ากับ ติดตามของคณะผู้บริหารการบริหารงานฝ่ายต่าง ๆ จึงจ าเป็นต้องมีคู่มือการให้บริการ
ของศูนย์บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One-Stop Service) ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย เป็นเอกสารที่รวบรวม
องค์ความรู้ต่าง ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานโดยกล่าวถึงลักษณะงาน กระบวนการท างาน ขั้นตอนการปฏิบัติ
ตามล าดับ โดยก าหนดหลักการ นิยาม ขอบเขตของงานอย่างชัดเจน และอ้างถึงระเบียบ หลักเกณฑ์ 
ข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ผู้อ่านสามารถ ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และน าไปใช้อ้างอิงในการปฏิบัติงานได้  
โดยค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดคู่มือการให้บริการของศูนย์บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One-Stop 
Service) ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สอดคล้องกับค าสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ 476 / 2565เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ 
(KM TEAM) ประจ าปีการศึกษา มีรายละเอียดหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 
  1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณกร สว่างเจริญ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประไพ ศรีดามา   ประธานกรรมการ 
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัครนันท์ อัศวรัชต์โภคิน  กรรมการ 
  4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์พันธ์ นารีน้อย   กรรมการ 
  5. นายสมบัติ น้ าจันทร์    กรรมการ 
  6. นางสาวสรัลรัตน์ รุ่งแสง    กรรมการ 
  7. นางสาวรัตนสุดา รักษากิจ    กรรมการและเลขานุการ 

 
1.2 วัตถุประสงคก์ารจัดท าคู่มือ 

การจัดท าคู่มือการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ One Stop Service ฉบับนี้ให้มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้  

1. เพ่ือรวบรวมองค์ความรู้และแนวทางในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบริการแบบเบ็ดเสร็จ One 
Stop Service ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง  

2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยผู้รับบริการมีความพึงพอใจเพ่ิมมากข้ึน  
 

1.3 ขอบเขตของการจัดท าคู่ มือ การจัดท าคู่มือการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ One Stop Service มี
ขอบเขตดังนี ้ 

1.3.1 ขอบเขตของเนื้อหา ประกอบด้วย  
1) บทบาทหน้าที่รับผิดชอบ ได้แก่  

(1) โครงสร้างการจัดส่วนราชการ  
(2) บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ  
(3) ลักษณะงาน  

2) หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ  
(1) หลักเกณฑ์ ระเบียบ  
(2) วิธีการปฏิบัติงาน กระบวนการ  

1.3.2 ขอบเขตของงาน ประกอบด้วย ฝ่ายงานวิชาการ บริหารงานทั่วไป นโยบายและแผน 
การเงินและบัญชี โสตทัศนศึกษา ประกันคุณภาพการศึกษา และพัสดุ 
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1.4 ประโยชน์ของการจัดท าคู่มือ 

 1. เพ่ิมความรวดเร็วในติดต่อ ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ 
 2. เพ่ิมความสะดวกในการติดต่องานและธุรกิจต่าง ๆ  
3. เพ่ิมช่องทางการติดต่อสื่อสารให้มากขึ้น เพ่ือให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าไปติดต่อใช้บริการได้

สะดวก 
 4. เพ่ิมความชัดเจนในการให้บริการโดยมีรูปแบบการให้บริการที่ครอบคลุมและเบ็ดเสร็จในตัวเอง 

ณ จุดเดียว ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย  
5. ลดการเลือกปฏิบัติได้รับการบริการเหมือนและเท่าเทียมกัน  
6. เป็นการบริการที่รวดเร็ว กระชับ และถูกต้องตามนโยบาย 
7. ผู้ใช้บริการเข้าถึงการให้บริการได้ง่ายท าให้ผู้รับบริการพึงพอใจ  
 

1.5 ค าจ ากัดความ  
การให้บริการ หมายถึง การให้บริการแก่ผู้มารับบริการของศูนย์บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ 

(One-Stop Service) ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ หรือ One Stop Service หมายถึง การน างานที่ให้บริการทั้งหมดที่

เกี่ยวข้อง มารวมให้บริการอยู่ในสถานที่เดียวกัน ในลักษณะที่ส่งต่องานระหว่างกันทันทีหรือเสร็จในขั้นตอน
หรือเสร็จในจุดให้บริการเดียว โดยมีจุดประสงค์เพ่ือให้การให้บริการมีความรวดเร็วขึ้น 
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ส่วนที่ 2  
การให้บริการแบบเบด็เสร็จ One Stop Service 

ของส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย 
 
การให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ One-Stop Service ของส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นงานทีใ่ห้บริการทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง มารวมให้บริการอยู่ในสถานที่เดียวกัน ใน
ลักษณะที่ส่งต่องานระหว่างกันทันที หรือเสร็จในขั้นตอน หรือเสร็จในจุดให้บริการเดียว โดยมีจุดประสงค์
เพ่ือให้การให้บริการมีความรวดเร็วขึ้น 

 
2.1 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ในการปฏิบัติงานในต าแหน่งและหน้าที่บุคลากรมีความชัดเจนตามค าสั่งบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้ าพระยา ที่  25 /2565 ณ วันที่  9 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เรื่อง          
การปฏิบัติงานในต าแหน่งและหน้าที่บุคลากร ดังภาพโครงสร้างเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานตามภารกิจดังนี้ 
 

 
ภาพ โครงสร้างเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานตามภารกิจของศูนย์บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ  

(One-Stop Service) ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

2.2 หลักเกณฑ์ ระเบียบ ขอบเขตของงาน 
การปฏิบัติงานในต าแหน่งและหน้าที่บุคลากร บัณฑิตวิทยาลัยมีจึงได้มีการมอบหมายงานตาม

ค าสั่งฯ โดยมีหลักเกณฑ์ ระเบียบ ขอบเขตของงานในส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย ดังนี้ 
 1. นายธีรวัฒน์ ตั้งเคารพกุล เจ้าหน้าที่บริหารงานทัว่ไป ปฎิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
  1. รับและลงเลขทะเบียนหนังสือและเอกสารราชการ 
  2. จัดเก็บหนังสือเวียน ค าสั่ง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของทางราชการ 
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  3. พิมพ์และตรวจสอบหนังสือและเอกสารราชการ 
  4. ส าเนาเอกสารหนังสือและเอกสารราชการ 
  5. จัดท าเอกสารทางราชการหรือหนังสือเป็นรูปเล่ม 
  6. ส่งหนังสือหรือเอกสารทางราชการถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  7. ให้บริการข้อมูลหน่วยงานแก่บุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  8. ประสานงานหลักสูตรระดับปริญญาเอก 
  9. งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 2. น.ส.รัตนสุดา รักษากิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฎิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
  1. งานจัดการประชุม ท าหน้าที่เลขานุการในการประชุมทุกการประชุมเพ่ือให้การจัดประชุม
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้แก่ จัดวาระและเตรียมเอกสารประกอบวาระ ออกหนังสือเชิญประชุม เตรียม
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม บันทึกและสรุปรายงานการประชุม 
  2. งานบริหารทรัพยากรบุคคลของบัณฑิตวิทยาลัย ได้แก่ การจัดท าทะเบียนและควบคุม การลง
เวลาปฏิบัติราชการและการลาทุกประเภทของบุคลากร การบันทึกข้อมูลในระบบบริหารงานบุคคล งานการ
จัดท ากรอบอัตราก าลังสายสนับสนุน ระยะ 4 ปี ของบัณฑิ ตวิทยาลัย การจัดท ารายชื่อคณะกรรมการ
ปฎิบัติงานโครงการพิเศษฯ (นอกเวลาราชการ) ของบัณฑิตวิทยาลัย 
  3. งานธุรการประชาสัมพันธ์ ได้แก่ บันทึกข้อความเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์ ประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก 
  4. งานช่วยอ านวยการต่าง ๆ เช่น พิมพ์บันทึกข้อความ หนังสือภายนอกและเอกสารราชการ 
ส าเนาเอกสาร ส่งหนังสือหรือเอกสารทางราชการถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย 
  5. งานเลขานุการรองคณบดีฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
  6. งานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐโดยรวบรวม
รายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
  7. งานระบบ KSP Bundit ของคุรุสภา (ระบบรายงานนักศึกษาแรกเข้า และระบบส าเร็จ
การศึกษา) และงานรับรองและการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพ ของส านักงานมาตรฐานวิชาชีพ คุรุสภา 
ตั้งแต่ปี 62 เป็นต้นไป 
  8. งานมาตรฐานวิทยานิพนธ์ ได้แก่ งานการส่งตรวจรูปเล่มวิทยานิพนธ์ Format ให้เป็นไปตาม
คู่มือการพิมพ์สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ฯ ของบัณฑิตวิทยาลัยและงานการตรวจสอบการคัดลอกผลงานด้วย
โปรแกรมอักราวิสุทธิ์ ตามสาขาวิชาที่ได้รับมอบหมาย 
  9. ประสานงานและด าเนินการเกี่ยวกับงานธุรการ งานจัดสอบวิทยานิพนธ์ บริการนักศึกษา
ประจ าสาขาวิชาตั้งแต่แรกเข้าจนส าเร็จการศึกษา  ได้แก่ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
จิตวิทยาการค าปรึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รหัส 62 เป็นต้นไป 
  10. งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 3. นายด ารง บุญชมศุภชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฎิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
  1. จัดท าแผนงบประมาณของบัณฑิตวิทยาลัย 
  2. ติดตามการด าเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย 
  3. จัดท าแผนการศึกษาระยะ 4 ปี 
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  4. จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
  5. จัดท าแผนกลยุทธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย 
  6. ท าการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของบัณฑิตวิทยาลัย 
  7. ทบทวนเพ่ือการปรับปรุง โครงการ/งาน/แผนงานของบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือด าเนินงานที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามกรอบทิศทางนโยบายและแผนงานต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  8. ติดตามการใช้แผนต่าง ๆ ของบัณฑิตวิทยาลัยพร้อมเก็บข้อมูลเพ่ือปรับปรุงให้ดีขึ้น 
  9. ศึกษาวิเคราะห์และพัฒนาระบบการขอตั้งจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงิน
รายได้ของบัณฑิตวิทยาลัย 
  10. ตอบข้อซักถามและให้ค าแนะน าแก่ผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 
  11. ประสานงานหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) และหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ 
  12. งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 4. นางพรปวีณ์ ก.ศรีสุวรรณ นักวิชาการการเงินและบัญชีปฎิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
  1. ควบคุมจัดท าบัญชีเอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงินใช้เป็นฐานข้อมูลตาม
ระเบียบวิธีการบัญชีของส่วนราชการ 
  2. วิเคราะห์หรือสรุปข้อมูลและรายงานการเงินส่วนราชการเพ่ือพร้อมที่จะปรับปรุงข้อมูลให้
ถูกต้องและทันสมัย 
  3. ร่วมจัดและ/หรือจัดงบประมาณโครงการตรงกับความจ าเป็นและวัตถุประสงค์ของโครงการ
ต่าง ๆ ของหน่วยงาน 
  4. ร่วมวางแผนก าหนดการด าเนินงานด้านการเงิน ค่าใช้จ่าย โครงการของบัณฑิตวิทยาลัย 
  5. ประสานการท างานร่วมกัน โดยมีบทบาทให้ความเห็นและค าแนะน าเบื้องต้นแก่สมาชิกใน
ทีมหรือหน่วยงานอื่นเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามโครงการที่ก าหนด 
  6. ให้ค าแนะน า ตอบปัญหา และชี้แจงในเรื่องเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีที่ตนมีความ
รับผิดชอบหรือถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ร่วมงานหรือบุคคลผู้สนใจให้ได้ทราบข้อมูลเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการ
ปฎิบัติงานต่อไป 
  7. ประสานงานหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชานวัตกรรม
การจัดการการสื่อสาร หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ) 
  8. รับโทรศัพท์ตอบข้อซักถามการสมัครเรียน ฯลฯ 
  9. หัวหน้างานพัสดุ  
  10.จัดท าระบบวางแผนงานวัสดุ 
  11.งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 5. นายสมบัติ น้ าจันทร์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฎิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
  1. จัดเตรียมและควบคุมการใช้อุปกรณ์ประเภทเครื่องเสียง เครื่องฉาย และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
กับการให้บริการส าหรับห้องเรียน ห้องประชุม และกิจกรรมภายในและภายนอกสถานที่ของบัณฑิต
วิทยาลัย เพ่ือให้ด าเนินงานไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสม 
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  2. ถ่ายภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่ง การจัดท าสื่อวีดิทัศน์ต่างๆ การออกแบบและจัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของบัณฑิตวิทยาลัย 
  3. จัดหา ดูแล บ ารุงรักษา ซ่อมแซม เครื่องเสียง เครื่องฉาย ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ใน
การปฏิบัติงานเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ดีของบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือช่วยประหยัดงบประมาณของหน่วยงาน
และด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  4. ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานการใช้สื่อโสตทัศนูปกรณ์ของบัณฑิตวิทยาลัย และ
ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและ
ผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
  5. จัดท าสถิติการให้บริการสื่อโสตทัศนูปกรณ์ให้เป็นระบบเพ่ือสามารถรายงานงานผลการ
ปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบ ถูกต้อง และครบถ้วน 
  6. ให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ด้านการจัดการเรียนการสอน การประชุมสัมมนา และการให้
ค าปรึกษาด้านการใช้งาน การบ ารุงรักษา เครื่องเสียง เครื่องฉาย ตลอดจนโสตทัศนูปกรณ์แก่หน่วยงานต่าง 
ๆ ที่ขอใช้ หรือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตรที่ขอใช้สื่อโสตทัศนูปกรณ์ 
  7. รักษาการต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย 
  8. ประสานงานหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา 
  10. งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 6. น.ส.สรัลรัตน์  รุ่งแสง นักวิชาการศึกษา (ประกันคุณภาพ) ปฎิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
  1. รวบรวมจัดเก็บแฟ้มหลักฐานเอกสารประกันคุณภาพการศึกษาพร้อมแยกหลักฐานตามตัว
บ่งชี้ในงานประกันคุณภาพการศึกษาในระดับคณะ 
  2. สแกนหลักฐานที่เกี่ยวข้องด้านงานประกันคุณภาพการศึกษาให้กับคณาจารย์และบุคลากร
ภายในคณะฯ เพ่ือใช้เป็นหลักฐานในการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา 
  3. ประชาสัมพันธ์และประสานงานกับสาขาวิชา/คณะ เพื่อเตรียมรับการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในเป็นประจ าทุกปี 
  4. ประสานงานให้สาขาวิชาของคณะฯ รวบรวมข้อมูลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
  5. จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ และระดับหลักสูตร 
  6. จัดท าปฏิทินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะฯ และระดับหลักสูตร 
  7. จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) เป็นประจ าทุกปี พร้อมหลักฐานเพื่อรายงานผล 
  8. ตรวจสอบคุณวุฒิ ความเชี่ยวชาญ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและ
ภายนอกในระดับคณะฯ และสาขาวิชา โดยรายชื่อทั้งหมดต้องขึ้นทะเบียนในบัญชีของ สกอ. 
  9. ด าเนินการจัดท าข้อมูลด้านประกันคุณภาพการศึกษาผ่านระบบ CHE QA ONLINE 
SYSTEM 
  10. ด าเนินการกรอกข้อมูลพ้ืนฐาน common dataset สู่ฐานข้อมูล CHE QA ONLINE SYSTEM 
  11. จัดท า Link ข้อมูลหลักฐานงานประกันคุณภาพการศึกษาทุกตัวบ่งชี้ไปยังฐานข้อมูล สกอ. 
เพ่ือยืนยันผลการด าเนินงาน เพ่ือให้ทาง สกอ. รับทราบและตรวจสอบ  
  12. รวมรวมเอกสารการประเมินคุณภาพการศึกษาให้ทางมหาวิทยาลัย เพ่ือเตรียมรับการ
ประเมินจากหน่วยงานภายนอก 
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  13. จัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสาขาและคณะฯ พร้อมหลักฐานเพ่ือส่ง
มอบให้มหาวิทยาลัย 
  14. ด าเนินการจัดประชุม อบรม งานประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือสร้างความเข้าใจงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาแก่คณาจารย์ บุคลากร  
  15. จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
  16. จัดท า/พิมพ์ค าสั่ง ประกาศ หนังสือราชการทั้งภายในและภายนอก 
  17. จัดท าแผนงบประมาณด้านงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ 
  19. ให้ค าปรึกษา/ตอบปัญหาด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา 
  20. ประสานงานหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ หลักสูตรการแพทย์
แผนไทยมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย หลักสูตรการแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัช
กรรมไทย หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศึกษาและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 
  21.งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 7. น.ส.วนิดา  เจียมจิตร นักวิชาการศึกษา ปฎิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
  1. งานวารสาร ของบัณฑิตวิทยาลัย 
  2. งานประมวลผลผู้ส าเร็จการศึกษาและส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บันทึกประวัตินักศึกษา 
บันทึกผลสอบประมวลความรู้ ตรวจสอบเอกสารการขอจบการศึกษา ผลสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์
มาตรฐาน CEFR 
  3. งานบันทึกโครงสร้างหลักสูตรในระบบ MIS และบันทึกข้อมูลหลักสูตรในระบบ CHE CO 
  4. งานเอกสารและเบิกจ่ายของานวิชาการ เช่น จัดท าโครงการ ค าสั่ง เอกสาร และเบิกจ่าย 
  5. งานจัดประชุม และบันทึกการประชุมเกี่ยวกับงานวิชาการ 
  6. ปฏิบัติงานด้านการเงิน ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ  
  7. บริการและสนับสนุนงานวิชาการ ประสานงาน ให้ค าแนะน า และตอบข้อซักถามแก่ผู้ที่
เกี่ยวข้อง 
  8. ปฎิบัติงานเลขานุการคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
  9. ประสานหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา, หลักสูตรศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย และ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 
  10. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

8. น.ส.พัชรี  แสงสุวรรณ นักวิชาการศึกษา ปฎิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
  1. ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
  2. งานทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับบัณฑิตศึกษา 
  3. งานพัฒนา/ปรับปรุงและวิพากษ์หลักสูตร ได้แก่ จัดท าค าสั่ง หนังสือเชิญ ประสานงาน
สาขาวิชา   
  4. งานเสนอพิจารณาหัวข้อชื่อเรื่อง วิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก 
  5. รวบรวม/ลงตารางเรียนของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ในแต่ละภาคเรียนและลงทะเบียน
ตารางสอนระดับบัณฑิตศึกษา ในระบบMIS 
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  6. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาเกี่ยวกับงานทะเบียน และเอกสารด้านการศึกษาเพ่ือเป็น
หลักสูตรอ้างอิงงานอาจารย์พิเศษระดับบัณฑิตศึกษา 
  7. จัดเก็บเล่มหลักสูตร/ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 
  8. งานประมวลผลผู้ส าเร็จการศึกษาและส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บันทึกประวัตินักศึกษา 
บันทึกผลสอบประมวลความรู้ ตรวจสอบเอกสารการขอจบการศึกษา ผลสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์
มาตรฐาน CEFR 
  9. งานบันทึกโครงสร้างหลักสูตรในระบบ MIS และบันทึกข้อมูลหลักสูตรในระบบ CHE CO 
  10. งานเอกสารและเบิกจ่ายของงานฝ่ายวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย เช่น จัดท าโครงการ ค าสั่ง 
เอกสาร และเบิกจ่าย 
  11. งานประสานงานสาขาวิชา/หน่วยงานภายในและภายนอก และบริการวิชาการแก่อาจารย์
ระดับบัณฑิตศึกษาเกี่ยวกับงานวิชาการ 
  12. จัดท าสถิติข้อมูลระดับบัณฑิตศึกษา 
  13. งานมาตรฐานด้านหลักสูตร ประสานสาขาวิชา เร่งรัด และติดตามผล 
  14. ประสานงานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐสมัยใหม่
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา และหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
  15. บริการและสนับสนุนงานวิชาการ ประสานงาน ให้ค าแนะน า และตอบข้อซักถามแก่ผู้ที่
เกี่ยวข้อง   
  16. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 9. นายกิตติพศ  ช่องสาร นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  1. งานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP 
  2. จัดเตรียมเอกสารที่จ าเป็นและต้องใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง 
  3. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุตามท่ีขออนุมัติ 
  4. จัดท ารายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุของบัณฑิตวิทยาลัย 
  5. จัดท าใบตรวจรับและตรวจการจัดซื้อจัดจ้าง และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
  6. ด าเนินการเบิกจ่ายวัสดุของบัณฑิตวิทยาลัยให้แก่กลุ่มงานในสังกัด 
  7. งานคลังพัสดุ 
  8. งานครุภัณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย 
  9. ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 10. นางสาวธนภรณ์ สินฉ่ า  เจ้าหน้าที่วิจัย ปฎิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
  1. รวบรวมและจัดท าสถิติงานวิจัยของบัณฑิตวิทยาลัยและช่วยงานอาจารย์ที่ท างานวิจัยของ
บัณฑิตวิทยาลัย 
  2. ร่วมวางแผน จัดเตรียมเอกสาร และเข้าร่วมการท างานวิจัยหรือโครงการของบัณฑิต
วิทยาลัยและประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก 
  3. ให้ค าแนะน า ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับ
ทราบข้อมูลความรู้ต่างๆ 
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  4. งานจัดท าวารสารของบัณฑิตวิทยาลัย 
  5. งานประสานงานระหว่างบัณฑิตวิทยาลัยและหน่วยงานความร่วมมือตัวแทนรับสมัคร
นักศึกษาต่างชาติ (นักศึกษาจีน) 
  6. งานแปลภาษา (ภาษาจีน) ของบัณฑิตวิทยาลัย 
  7. งานเอกสารและงานบริการวิชาการ 
  9. งานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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ส่วนที่ 3 
การติดตามและประเมนิผลการปฏิบัติงานของ 

ศูนย์บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One-Stop Service)  
 

 บัณฑิตวิทยาลัย ได้ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการท าโครงการวิจัย เรื่องความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการต่อศูนย์บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One-Stop Service) ของส านักงานบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
 

1. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อศูนย์บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 
โครงการวิจัย เรื่องความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อศูนย์บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One-Stop 

Service) ของส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีการศึกษา 2564    
ผลการศึกษาพบว่าบทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์บริการแบบจุด
เดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ของส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา โดยส ารวจจากตัวอย่างประชากร ได้แก่ ผู้มารับบริการส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาระหว่างเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม พ.ศ. 2564 จ านวน 544 คน (นักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
แบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ และใช้วิธีการทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และ  
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ภาพรวมระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์บริการแบบจุด
เดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ของส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาอยู่ในระดับพึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อปรากฏว่า ความ        
พึงพอใจด้านบุคลากรมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.25 รองลงมาด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.10 ด้านช่องทางการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการบริการ       
มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดมีค่าเท่ากับ 4.07 ตามล าดับ 

 

2.องค์ความรู้การพัฒนาศูนย์บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 
นอกจากนี้บัณฑิตวิทยาลัยยังได้สร้างองค์ความรู้การพัฒนาและการสนับสนุนการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาเป็นภารกิจส าคัญของส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
โดยเฉพาะการให้การบริการแก่ผู้เข้ารับบริการ ได้แก่ คณาจารย์บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา และบุคคลทั่วไป ซึ่งภารกิจการให้บริการจะพัฒนาขึ้นและปรับปรุงการให้บริการที่ดีขึ้น        
ผู้ให้บริการจ าเป็นต้องอาศัยการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการเพ่ือหาจุดด้อยและจุดแข็งของการ
ปฏิบัติงาน จากการส ารวจงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องผู้วิจัยพบว่า การสร้างความร่วมมือของผู้มีส่วนร่วมใน
กระบวนการ เป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาภารกิจที่มีประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้นตามแผนผังดังนี้ 
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ภาพ กลไกการให้บริการ การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของศูนย์บริการ 
แบบจุดเดยีวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ของส านักงานบณัฑิตวิทยาลัย  

มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา 
ที่มา : คณกร สว่างเจรญิ และคณะ. (2564). ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อศูนย์บริการแบบจุดเดียว

เบ็ดเสร็จ (One-Stop Service) ของส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. น.12-23. 
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ส่วนที่ 4 
ข้อเสนอแนะการปฏิบตัิงานของศูนย์บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ              

(One-Stop Service) 
 

ผลจากการศึกษาโครงการวิจัยเรื่อง“ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อศูนย์บริการแบบจุดเดียว
เบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ของส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” 
ท าให้ทราบความพึงพอใจของผู้มารับบริการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2564 ประชากร (ผู้รับบริการ ได้แก่ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาปีการศึกษา 
ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา) ในด้านต่าง ๆ  และความต้องการเหล่านั้น ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการบริการ ควรประชาสัมพันธ์โครงสร้างการบริหารงานและแผนผัง
ล าดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการเพ่ิมมากข้ึนและชัดเจน 

2. ด้านบุคลากร ควรจัดหาบุคลากรเพื่อการให้บริการแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอย่างเพียงพอ  
3. ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก ควรเพ่ิมเครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ือการสืบค้นข้อมูลในบริเวณ

พ้ืนที ่One Stop Service 
4. ด้านช่องทางการให้บริการ ในช่วงสถานการณ์การระบาดเชื้อไวรัส โควิด-19 (COVID-19) ควร

เพ่ือมช่องทางออนไลน์ติดต่อกับส านักงานบัณฑิตให้มากข้ึน 
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เอกสารอ้างอิง 
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการบริหารและการด าเนินงานของ
บัณฑิตวิทยาลัย 2564 
 ค าสั่งบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่  25 /2565 เรื่อง การ
ปฏิบัติงานในต าแหน่งและหน้าที่บุคลากร 

คณกร สว่างเจริญ และคณะ. (2564). ความพึงพอใจของผู้รับบริการของบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา. 

---------. (2564). ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อศูนย์บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One-Stop 
Service) ของส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา . ในวารสารสห
วิทยาการนวัตกรรมปริทรรศน์. ปีที่ 4 (2) กรกฎาคม - ธันวาคม 2564. น.12-23.  

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. (2564). แผนยุทธศาสตร์บัณฑิต
วิทยาลัย พ.ศ.2564-2568. กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 
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ภาคผนวก ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการบริหารและการด าเนินงานของ
บัณฑิตวิทยาลัย 2564 
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ภาคผนวก ข ค าสั่งบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ 25 /2565 เรื่อง การ
ปฏิบัติงานในต าแหน่งและหน้าที่บุคลากร 
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