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ส่วนที่ 1 
                                         ส่วนน ำ 

 

1.1 ชื่อโครงกำร 
             “ โครงการให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพสารตัวอย่าง ”   
1.2 หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์                    
ต าบลสะเดียง อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000 

 
1.3 ตอบสนองประเด็นยุทธศำสตร์และกลยุทธ์ของศูนย์วิทยำศำสตร์  

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2  การพัฒนาองค์กรและการให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่น 
เป้ำประสงค์ที่3  ศูนย์วิทยาศาสตร์มีการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง 
กลยุทธ์ที่3 การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง บริการงานวิจัย งานขอความอนุเคราะห์และท้องถิ่น  

 กลยุทธ์ที่4 ประชาสัมพันธ์การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างให้ผู้รับบริการได้รับทราบ   
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ  จ านวนตัวอย่างที่เข้ารับการตรวจวิเคราะห์ ไม่น้อยกว่า 50 ตัวอย่าง 

 
1.4 หลักกำรและเหตุผล 
 

ด้วย งานศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ด าเนินงาน
ในด้านการบริการแก่สังคมของงานศูนย์วิทยาศาสตร์ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์            
ว่าด้วยการให้บริการของศูนย์วิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ และ
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่องหลักเกณฑ์การให้บริการ อัตราค่าบริการ และการลด
หรือยกเว้นค่าบริการของงานศูนย์วิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑   

การบริการของศูนย์วิทยาศาสตร์ มีดังนี้ การให้บริการทดสอบ วิเคราะห์ ตรวจวัดตัวอย่าง
ในทางวิทยาศาสตร์ การให้บริการห้องปฏิบัติการ เครื่องมือ วัสดุ หรืออุปกรณ์ ส าหรับการศึกษา 
ค้นคว้า หรือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ให้กับหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและ
เอกชน 

ดังนั้นศูนย์วิทยาศาสตร์ ได้ค านึงถึงความส าคัญและเพ่ือเป็นการเพ่ิมมูลค่าให้กับเครื่องมือทาง
วิทยาศาสตร์ จึงได้จัดตั้งโครงการให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพสารตัวอย่าง เปิดรับบริการ
วิเคราะห์ด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ให้บุคลากรในหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐ
และเอกชน ซึ่งเป็นการจัดหารายได้ เพ่ือการพ่ึงตนเอง และบริหารงานด้านการรับวิเคราะห์ตัวอย่างได้
อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
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1.5 วัตถุประสงค์ของโครงกำร 

1.  เพ่ือรับบริการ ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง ทางด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์  
2.  เพ่ือจัดหารายได้ เพ่ือการพ่ึงตนเอง โดยอาศัยความร่วมมือจากบุคลากรจากหน่วยงาน

ภายใน และหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน 
3.  เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้เผยแพร่ ให้บริการสังคม และเป็นศูนย์รับบริการตรวจวิเคราะห์ 

ทางด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
4. เพ่ือให้บริการวิชาการท่ีสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 
 

1.6 ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ  
 1)  เชิงปริมำณ :   1. มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพตัวอย่าง อย่างน้อย จ านวน 50 ตัวอย่าง 

. 2. มีจ านวนองค์กร ภาครัฐ/เอกชน โรงเรียน ชุมชนในพ้ืนที่ มีส่วนร่วม    
ปปกับงานศูนย์วิทยาศาสตร์ อย่างน้อย 10 หน่วยงาน 

           2)  เชิงคุณภำพ :   
   1. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการตรวจวิเคราะห์ไม่ต่ ากว่า 3.51 

 

1.7 กลุ่มเป้ำหมำย    
จ านวนตัวอย่างที่ส่งวิเคราะห์ จากองค์กร ภาครัฐ/เอกชน โรงเรียน ชุมชนในพ้ืนที่ อย่างน้อย 

50 ตัวอย่าง 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 ส่วนที่ 2 

 

    วิธีการด าเนินการ 
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ส่วนที่ 2 
วิธีการด าเนินการ 

 

2.1  วิธีการด าเนินงาน 
             การด าเนินงาน " โครงการให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพสารตัวอย่าง” ด าเนิน
โครงการในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 มีล าดับในการด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

 

 ขั้นตอนการจัดเตรียมการด าเนินงาน 

การด าเนินงาน 
ตุลาคม พ.ศ.2561 - กันยายน พ.ศ.2562 

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. ประชุมวางแผนการ
จัดท าโครงการและแนว
ทางการด าเนินงาน 

            

2. ขออนุมัติโครงการ             
3. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

            

4. ประชุมความพร้อม
ก่อนด าเนินโครงการ 

            

5. ด าเนินโครงการ             
6. ติดตามประเมิลผล
และสรุปผลการด าเนิน
โครงการ 

            

 
  วิธีการด าเนินการ : การรับการบริการตรวจวิเคราะห์ 
 
 
 
 

                 
 
 
 
 
 

                               ไม่อนุมัติ 

                
     เจ้าหน้าที่น าแบบฟอร์มส่งธุรการกลาง 

   ของมหาวิทยาลัย รออนุมัติ 
 

ผู้รับบริการกรอกแบบฟอร์มส่งตัวอย่าง  ยื่น
เจ้าหน้าที่ พร้อมส่งตัวอยา่ง 

 

เจ้าหน้าที่ตรวจเช็คเอกสารและนัดหมายวัน
รับผลการตรวจวิเคราะห์แก่ผู้รบับริการ 

 

เร่ิม 
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                                                                   อนุมัติ    
 
 
 
 
 
 
 
                                                                  ภายใน 3 สัปดาห์ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 

*หมายเหตุ ตรวจวิเคราะห์และออกรายงานผลการวิเคราะห์ ใน 3 สัปดาห์ นับจากวันที่ได้รับตัวอย่าง                     
       ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจ านวนตัวอยา่งที่สง่วิเคราะห์ และวิธีวิเคราะห์ 
 
 

2.2 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
ก าหนดการตามแผนด าเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 

                 
 

2.3 สถานที่การจัดโครงการ 
ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคารสิรินธร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภฏั

เพชรบูรณ์   

 
 

2.4  เครื่องมือที่ใช้การเก็บข้อมูลคือ 
1. หนังสือน าส่งตัวอย่าง /แบบฟอร์มส่งตัวอย่าง  
2. แบบประเมินความพึงพอใจต่อการรับบริการตรวจวิเคราะห์ 
 

ผู้รับบริการช าระค่าบริการที่ฝา่ยการเงินของ
มหาวิทยาลยั พร้อมรับใบเสร็จ 

 

ออกผลการวิเคราะห์ 
 

สิ้นสุด 

ผู้รับบริการรับผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง                               
และกรอกแบบประเมินความพึงพอใจต่อการบริการตรวจวิเคราะห์      

เจ้าหน้าที่ท าการตรวจวิเคราะห์ 
วิเคราะห์ทางเคมี / วิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา 

 
 

เก็บเป็นข้อมูลการให้บริการของ             
ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ 
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แบบฟอร์มการขอใช้บริการของงานศูนย์วิทยาศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

        
                      วันที่ ....... เดือน ......................... พ.ศ. ........... 
เรื่อง ............................................................... 
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
 เนื่องด้วยข้าพเจ้า (นาย  นาง  นางสาว) ...................................นามสกุล ...................................... 
ต าแหน่ง........................................................... หน่วยงาน ................................................. .........................
ที่อยู่เลขที่............. หมู่ ......... ต าบล............................. อ าเภอ ........................ จังหวัด........... ................... 
เบอร์โทรศัพท์ ......................................................  มีความประสงค์ขอใช้บริการของงานศูนย์วิทยาศาสตร์ 
ดังนี้ 
   1. บริการตรวจวิเคราะห์ทางด้านจุลชีววิทยา 
   2. บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าประปา/น้ าบาดาล (แบบ set วิเคราะห์) 
   3. บริการตรวจวิเคราะห์ทางด้านเคมี 
   4. บริการการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 
   5. บริการการใช้ห้องปฏิบัติการ 
   6. บริการน้ ากลั่น/น้ า Ro /น้ า DI 
   7. อ่ืนๆ
.....................................................................................................................................................  
กรณี ส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า โปรดระบุ 

 
 

 
ทั้งนี้ยินดีช าระค่าบริการในการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ส าหรับผลการวิเคราะห์ 
 
จะขอ       รับด้วยตนเอง    ให้ส่งทางไปรษณีย์  
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 
 
 
 

ขอแสดงความนับถือ 
(...............................................................) 
ต าแหน่ง ................................................. 

 
 
 

   น้ าบ่อ        น้ าบาดาล        น้ าประปา           น้ าฝน           อืน่ๆ................................... 
  ซึ่งเก็บจาก ............................................................... เมื่อวันที่.......... เดือน ............................... พ.ศ. ................... 
  โดยไดส้่งตัวอย่าง น้ า จ านวน ..................... ตัวอย่าง ( ................ ลิตร) 
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แบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการ 
ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  

ค าชี้แจง แบบประเมินความพึงพอใจฉบับนี้จัดท าข้ึนเพื่อส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการศูนย์วิทยาศาสตร์                  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เพื่อน าผลการประเมินมาใช้พัฒนาการให้บริการให้มีคณุภาพยิ่งข้ึน 

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้รับบริการ  โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในช่อง       หรือเขียนข้อความตามความจริง 
1)  เพศ            ชาย                                 หญิง 
2) หน่วยงานท่ีรับบริการ        นักศึกษา          อาจารย์            บุคลากรและเจ้าหน้าที่        อื่นๆ................... 
3) การศึกษา               ต่ ากว่าปริญญาตรี       ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า       ปริญญาโท        ปริญญาเอก 
4) การขอรับบริการ       การตรวจวิเคราะห์     อุปกรณ์และเครื่องมือ       ห้องปฏิบัติการ       สารเคมี 
ตอนที่ 2 โปรดพิจารณาความพึงพอใจในด้านต่างๆ ของการให้บริการวิชาการ โดยท าเครื่องหมาย   ในช่องระดับความพึง
พอใจ ระดับความพึงพอใจ : 5 = มากที่สุด,  4 =  มาก,  3  =  ปานกลาง,  2 = น้อย  และ 1 = น้อยที่สุด 

รายการประเมิน ระดับความพึงพอใจ ข้อเสนอแนะ 
เพ่ือการปรับปรุง ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 5 4 3 2 1 

1.  มีป้ายแนะน าขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน       
2. ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม       
3. ความสะดวกในการติดต่อขอใช้บริการ       
4. การบริการมีระบบและไม่ยุ่งยาก       

ด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการ 5 4 3 2 1  
1. ความเหมาะสมบุคลิกภาพของผู้ให้บริการ       
2. การให้ค าแนะน า/ข้อมูลมีความชัดเจน       
3. ความรู้ความสามารถในการให้บริการ       
4. การอ านวยความสะดวก       

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 5 4 3 2 1  
1. มาตรฐานของเครื่องมือ/อุปกรณ์       
2. ความพร้อมของอุปกรณ์/เครื่องมือท่ีให้บริการ       
3. ความเหมาะสมของสถานท่ีให้บริการ       
4. ความเหมาะสมของอัตราค่าบริการ       

ด้านคุณภาพการให้บริการ 5 4 3 2 1  
1. การให้บริการแล้วเสร็จตามก าหนดเวลา       
2. ความถูกต้องของรายงานผลการตรวจสอบและทดสอบ       
3. ผลการตรวจสอบและทดสอบเป็นที่ยอมรับของหน่วยงาน       
4. ผลการตรวจสอบและทดสอบน าไปใช้ประโยชน์ได้       

ความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการ/กิจกรรม       
 
ตอนท่ี 3  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................        
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2.5  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

เก็บแบบประเมินความพึงพอใจ จากผู้รับบริการตรวจวิเคราะห์ 
 

2.6  การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม google from ส าหรับการกรอกข้อมูล และใช้โปรแกรม 

excel ในการค านวณหาทางสถิติ คือ ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ผู้ประเมินก าหนดเกณฑ์ในการประเมินผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยใช้ลักษณะของแบบ

ประเมินมาตราส่วน ประมาณค่า (Rating scale)  มีตัวเลือก 5 ระดับ ดังนี้ 
ระดับคะแนน  5  หมายถึง  พึงพอใจมากที่สุด 
ระดับคะแนน  4  หมายถึง  พึงพอใจมาก 
ระดับคะแนน  3  หมายถึง  พึงพอใจปานกลาง 
ระดับคะแนน  2  หมายถึง  พึงพอใจน้อย 
ระดับคะแนน  1  หมายถึง  พึงพอใจน้อยที่สุด 

และเกณฑ์ก าหนดระดับความพึงพอใจ  เพ่ือการแปรผลดังนี้ 
ค่าเฉลี่ย (�̅�)    ระดับความพึงพอใจ 
4.51 - 5.00  ความพึงพอใจมากท่ีสุด 
3.51 – 4.50  ความพึงพอใจมาก 
2.51 – 3.50  ความพึงพอใจปานกลาง 
1.51 – 2.50  ความพึงพอใจน้อย 
1.00 – 1.50  ความพึงพอใจน้อยที่สุด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 ส่วนที่ 3 

 

ผลการด าเนินงาน 
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ข้อมูลผู้มาขอรับบริการของโครงการให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพสารตัวอย่าง 
ประจ าเดือน ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 ของศูนย์วิทยาศาสตร์ 

1.ประเภทการตรวจวิเคราะห์  
ที ่ วันที่รับ

บริการ 
ผู้รับบริการ หน่วยงาน รายการทดสอบ จ านวน

ตัวอย่าง 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
หมายเหตุ 

 
1. 

 
09.10.61 

 
คุณสุทัศน์ ไชยรุณ 

 
ประชาชนทั่วไป 

1.ความกระด้างทั้งหมด  (Total Hardness) 
2.จ านวนจุลินทรีย์ทั้งหมด (Total plate Count) 
3.เอสเซอริเซีย โคไล (Escherichia coli) 

 
1 

 
900 

 
แล้วเสร็จ 

2. 30.10.61 คุณจิราภา กงยนต์ วิทยาลัยการ
อาชีพวิเชียรบุรี 

1.จ านวนจุลินทรีย์ทั้งหมด (Total plate Count) 
2.จ านวนยีสต์และราทั้งหมด (Total Yeast and Mold 
Count) 

1 500 แล้วเสร็จ 

3. 20.11.61 คุณ สถาพร โพธิ์หวี วิทยาลัยสารพัด
ช่างเพชรบูรณ์ 

1.จ านวนจุลินทรีย์ทั้งหมด (Total plate Count) 
2.จ านวนยีสต์และราทั้งหมด (Total Yeast and Mold 
Count) 

1 500 แล้วเสร็จ 

4. 02.01.62 คุณชัยพร ศรสุรินทร์ ประชาชนทั่วไป 1.ความเป็นกรด - ด่าง (pH) 
2.ความขุ่น (Turbidity) 
3.ปริมาณสารละลายได้ทั้งหมด (TDS) 
4. ปริมาณสารแขวนลอย (SS) 
5. ปริมาณสารทั้งหมด (TS) 
6. ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) 
7. เหล็ก (Iron) 
8. แมงกานีส (Manganese) 

1 3,700 แล้วเสร็จ 
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9. ทองแดง (Copper) 
10.สังกะสี (Zicnc) 
11.ตะกั่ว (Lead) 
12.ซัลเฟต (Sulfate) 
13.คลอไรด์ (Chloride) 
14.โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) 
15.เอสเซอริเซีย โคไล (Escherichia coli) 

5. 03.01.62 คุณภัทราวุธ นาคไพรัช บริษัทไทยรุ่งเรือง 1.ความเป็นกรด - ด่าง (pH) 
2.ความขุ่น (Turbidity) 
3.ปริมาณสารละลายได้ทั้งหมด (TDS) 
4. ปริมาณสารแขวนลอย (SS) 
5. ปริมาณสารทั้งหมด (TS) 
6. ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) 
7. เหล็ก (Iron) 
8. แมงกานีส (Manganese) 
9. ทองแดง (Copper) 
10.สังกะสี (Zicnc) 
11.ตะกั่ว (Lead) 
12.ซัลเฟต (Sulfate) 
13.คลอไรด์ (Chloride) 
14.โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) 
15.เอสเซอริเซีย โคไล (Escherichia coli) 
16.จุลินทรีย์ทั้งหมด (Standard count) 

2 5,920 ขอลดอัตรา
ค่าบริการ 20% 

สถานะ 
แล้วเสร็จ 
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6. 14.01.62 คุณสุภาพ ฟัดเย็นฉ่ า ส.อบต. ม.5  
สามแยกวิเชียรบุรี 

  

1.ความเป็นกรด - ด่าง (pH) 
2.ความขุ่น (Turbidity) 
3.ปริมาณสารละลายได้ทั้งหมด (TDS) 
4. ปริมาณสารแขวนลอย (SS) 
5. ปริมาณสารทั้งหมด (TS) 
6. ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) 
7. ความเป็นกรดรวม (Total Acidity) 
8. ความเป็นด่างรวม (Total Alkalinty) 
9. เหล็ก (Iron) 
10. แมงกานีส (Manganese) 
11. ทองแดง (Copper) 
12. สังกะสี (Zicnc) 
13. ซัลเฟต (Sulfate) 
14. คลอไรด์ (Chloride) 
 

1 3,600 แล้วเสร็จ 

7. 15.01.62 คุณณรงค์ นนทรีย์  ประชาชนทั่วไป 1.ความเป็นกรด - ด่าง (pH) 
2.ความขุ่น (Turbidity) 
3.ปริมาณสารละลายได้ทั้งหมด (TDS) 
4. ปริมาณสารแขวนลอย (SS) 
5. ปริมาณสารทั้งหมด (TS) 
6. ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) 
7. ความเป็นกรดรวม (Total Acidity) 
8. ความเป็นด่างรวม (Total Alkalinty) 
9. เหล็ก (Iron) 
10. แมงกานีส (Manganese) 

1 3,600 แล้วเสร็จ 
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11. ทองแดง (Copper) 
12. สังกะสี (Zicnc) 
13. ซัลเฟต (Sulfate) 
14. คลอไรด์ (Chloride) 
 

 
8. 

 
29.01.62 

 
อ.ศศิกานต์  

ปานปราณีเจริญ 

อาจารย์ 
คณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี  

 
-หาปริมาณคาเฟอีน โดยใช้เครื่อง HPLC 

 
2 

 
2,000 

 
แล้วเสร็จ 

9. 04.02.62 คุณภัทราวุธ นาคไพรัช บริษัทไทยรุ่งเรือง 1.ความเป็นกรด - ด่าง (pH) 
2.ความขุ่น (Turbidity) 
3.ปริมาณสารละลายได้ทั้งหมด (TDS) 
4. ปริมาณสารแขวนลอย (SS) 
5. ปริมาณสารทั้งหมด (TS) 
6. ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) 
7. เหล็ก (Iron) 
8. แมงกานีส (Manganese) 
9. ทองแดง (Copper) 
10.สังกะสี (Zicnc) 
11.ตะก่ัว (Lead) 
12.ซัลเฟต (Sulfate) 
13.คลอไรด์ (Chloride) 
14.โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) 
15.เอสเซอริเซีย โคไล (Escherichia coli) 
16.จุลินทรีย์ทั้งหมด (Standard count) 
 

27 32,400 ขอลดอัตรา
ค่าบริการ  

เหลือตัวอย่าง
ละ 1,200 บาท 

 
สถานะ 

วิเคราะห์                 
แล้วเสร็จ              

17 ตัวอย่าง 
เหลืออีก  

10 ตัวอย่าง 
อยู่ระหว่างรอ
เก็บตัวอย่าง 
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10. 27.02.62 คุณสหชัย 
แจ่มประสิทธิ์กุล 

ที่ว่าการอ าเภอ 
ศรีเทพ 

1.ความเป็นกรด - ด่าง (pH) 
2.ความขุ่น (Turbidity) 
3.ปริมาณสารละลายได้ทั้งหมด (TDS) 
4. ปริมาณสารแขวนลอย (SS) 
5. ปริมาณสารทั้งหมด (TS) 
6. ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) 
7. เหล็ก (Iron) 
8. แมงกานีส (Manganese) 
9. ทองแดง (Copper) 
10.สังกะสี (Zicnc) 
11.ตะก่ัว (Lead) 
12.ซัลเฟต (Sulfate) 
13.คลอไรด์ (Chloride) 
14.โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) 
15.เอสเซอริเซีย โคไล (Escherichia coli) 
16.จุลินทรีย์ทั้งหมด (Standard count) 
 

2 - ขอความ
อนุเคราะห์

ตรวจแหล่งน้ า
ศักดิ์สิทธิ์เพ่ือใช้

ประกอบพิธี         
ท าน้ าอภิเษก
ของจังหวัด
เพชรบูรณ์  

 
สถานะ  

แล้วเสร็จ 

11. 28.02.62 คุณนภา เย็นเอ่ียม บริษัทประชารัฐ
สามัคคีเพชรบูรณ์ 

1.ความเป็นกรด - ด่าง (pH) 
2.ความขุ่น (Turbidity) 
3.ปริมาณสารละลายได้ทั้งหมด (TDS) 
4. ปริมาณสารแขวนลอย (SS) 
5. ปริมาณสารทั้งหมด (TS) 
6. ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) 
7. เหล็ก (Iron) 
8. แมงกานีส (Manganese) 

1 4,000 แล้วเสร็จ 
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9. ทองแดง (Copper) 
10.สังกะสี (Zicnc) 
11.ตะก่ัว (Lead) 
12.ซัลเฟต (Sulfate) 
13.คลอไรด์ (Chloride) 
14.โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) 
15.เอสเซอริเซีย โคไล (Escherichia coli) 
16.จุลินทรีย์ทั้งหมด (Standard count) 

12. 15.03.62 นางสาวรุ่งนภา กันทา อุทยานแห่งชาติ 
ตาดหมอก 

1.โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) 
2.ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria) 
3.ความเป็นกรด - ด่าง (pH) 
4. ความขุ่น (Turbidity) 
5. ปริมาณสารละลายได้ทั้งหมด (TDS) 
6. ค่าการน าไฟฟ้า (Conductivity) 
7. ออกซิเจนละลาย (Dissolved Oxygen) 
8. บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) 
 

2 3,800 แล้วเสร็จ 

13. 15.05.62 คุณประมวน ดวงตา อบต.ชนแดน 1.ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) 
2.เหล็ก (Iron) 

3 2,400 แล้วเสร็จ 

 
 

14. 
 
 
 

 
 

27.05.62 
 
 
 

 
 

อ.ธนาวรรณ 
พิณะเวศน์ 

 
 

 
 

อาจารย์ 
คณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

 

1.ปริมาณสารทั้งหมด (TS) 
2.ปริมาณสารละลายได้ทั้งหมด (TDS) 
3.ปริมาณสารแขวนลอย (SS) 
4.ค่าการน าไฟฟ้า (Conductivity) 
5.ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) 
6.คลอไรด์ (Chloride) 

 
 
2 

 
 

4,500 
 
 
 

 
 

แล้วเสร็จ 
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    1.ความขุ่น (Turbidity) 
2.ปริมาณสารแขวนลอย (SS) 
3.โคลิฟอร์ม (Total Coliform) 

 
1 

  

1.โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) 
2.ปริมาณสารแขวนลอย (SS) 
3.ออกซิเจนละลาย (Dissolved Oxygen) 
4. บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) 
 

 
1 

15. 12.06.62 คุณมานิตย์ อูบแก้ว อบต.วังหิน 1.ความเป็นกรด - ด่าง (pH) 
2.ปริมาณสารทั้งหมด (TS) 
 

1 300 แล้วเสร็จ 

16. 14.06.62 คุณวสันต์ เรืองฮุย อบต.นายม 1.ความเป็นกรด - ด่าง (pH) 
2.ปริมาณสารทั้งหมด (TS) 
 

15 4,500 อยู่ระหว่าง
ทดสอบ 

1.ความเป็นกรด - ด่าง (pH) 
2.ความขุ่น (Turbidity) 
3.ปริมาณสารละลายได้ทั้งหมด (TDS) 
4. ปริมาณสารแขวนลอย (SS) 
5. ปริมาณสารทั้งหมด (TS) 
6. ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) 
7. เหล็ก (Iron) 
8. แมงกานีส (Manganese) 
9. ทองแดง (Copper) 
10.สังกะสี (Zicnc) 
11.ตะกั่ว (Lead) 
12.ซัลเฟต (Sulfate) 

1 4,000 อยู่ระหว่าง
ทดสอบ 
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13.คลอไรด์ (Chloride) 
14.โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) 
15.เอสเซอริเซีย โคไล (Escherichia coli) 
16.จุลินทรีย์ทั้งหมด (Standard count) 
 

17. 20.08.62 คุณ หลง เปี่ยมสุข อบต.พญาวัง 1.ตะกั่ว (Lead) 
2.อิโคไล (Escherichia coli) 
3.จุลินทรีย์ทั้งหมด (Standard count) 

 
1 

 
1,100 

 
แล้วเสร็จ 

18. 10.09.62 คุณสมบัติ สวัสดิรักษ์ โรงพยาบาล 
วิเชียรบุร ี

1.ความเป็นกรด - ด่าง (pH) 
2.ความขุ่น (Turbidity) 
3.ปริมาณสารละลายได้ทั้งหมด (TDS) 
4. ปริมาณสารแขวนลอย (SS) 
5. ปริมาณสารทั้งหมด (TS) 
6. ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) 
7. เหล็ก (Iron) 
8. แมงกานีส (Manganese) 
9. ทองแดง (Copper) 
10.สังกะสี (Zicnc) 
11.ตะก่ัว (Lead) 
12.ซัลเฟต (Sulfate) 
13.คลอไรด์ (Chloride) 
14.โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) 
15.เอสเซอริเซีย โคไล (Escherichia coli) 
16.จุลินทรีย์ทั้งหมด (Standard count) 
 

1 4,000 อยู่ระหว่าง
ทดสอบ 
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19. 13.09.62 งานพัฒนากายภาพ
และสิ่งแวดล้อม  

 

มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบูรณ์ 

1.ความเป็นกรด - ด่าง (pH) 
2.ความขุ่น (Turbidity) 
3.ปริมาณสารละลายได้ทั้งหมด (TDS) 
4. ปริมาณสารแขวนลอย (SS) 
5. ปริมาณสารทั้งหมด (TS) 
6. ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) 
7. เหล็ก (Iron) 
8. แมงกานีส (Manganese) 
9. ทองแดง (Copper) 
10.สังกะสี (Zicnc) 
11.ตะก่ัว (Lead) 
12.ซัลเฟต (Sulfate) 
13.คลอไรด์ (Chloride) 
14.โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) 
15.เอสเซอริเซีย โคไล (Escherichia coli) 
16.จุลินทรีย์ทั้งหมด (Standard count) 
17.การหาปริมาณสารส้ม 

3 - ขอความ
อนุเคราะห์
ตรวจแหล่ง
น้ าประปาใน
มหาวิทยาลัย 

สถานะ 
อยู่ระหว่าง
ทดสอบ 

รวม 71 81,720 
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2. ประเภทบริการการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 

ที ่ วันที่รับ
บริการ 

ผู้รับบริการ หน่วยงาน ประเภทการรับบริการ จ านวน
ชั่วโมง 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1. 29.04.62 อ.ศศิกานต์  
ปานปราณีเจริญ 

อาจารย์ 
คณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี  

1.ใช้เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงของอะตอม AAS 
2. ใช้เครื่องยูวี-วิสิเบิล สเปกโตรโฟโตมิเตอร์ 

30  
30  

3,000 
3,000 

ชั่วโมงละ  
100 บาท 

รวม 60 6,000 
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 ส่วนที่ 4 

สรุปผลการด าเนินการ 
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 สรุปผลการด าเนินงาน 

 จากตารางข้อมูลผู้มาขอรับบริการ โครงการให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพสารตัวอย่างของศูนย์
วิทยาศาสตร์ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 มีจ านวนตัวอย่างที่ส่งวิเคราะห์ทั้งหมด 71 ตัวอย่าง 
วิเคราะห์แล้วเสร็จ 41 ตัวอย่าง อยู่ระหว่างการทดสอบ 20 ตัวอย่าง และอยู่ระหว่างรอเก็บตัวอย่าง 10 ตัวอย่าง   
ซ่ึงจ าแนกเป็นการทดสอบทางด้านจุลชีววิทยา และทางด้านเคมี ดังนี้ 
 

1.การตรวจวิเคราะห์ทางด้านจุลชีววิทยา จ านวน 4 พารามิเตอร์  

รายการ จ านวนครั้งที่
ท าการทดสอบ 

ผู้ทดสอบ 

1.จ านวนจุลินทรีย์ทั้งหมด ( Total Plate Count) 41  
นางสาว 

สมเพียร ฟักทอง 
2.โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด (Total Coliform Bacteria ) (MPN/100 ml) 42 
3.ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย(Fecal Coliform Bacteria) (MPN/100 ml) 2 
4.เอสเซอริดซีย โคไล(Escherichia coli) (MPN/100 ml) 40 
5.จ านวนยีสต์และราทั้งหมด 2 

รวม 127 
 

2.การตรวจวิเคราะห์ทางด้านเคมี จ านวน 20 พารามิเตอร์  

รายการ จ านวนครั้งที่ท าการ
ทดสอบ 

ผู้ทดสอบ 

1. พีเอช (pH) 59 นางสาววรินธร ชาติสุภาพ 
2. ความขุ่น (Turbidity) 43  

 
นางสาวขนิษฐา ศรีสวัสดิ์ 

3. ปริมาณสารทั้งหมด (TS) 58 
4. ปริมาณ สารแขวนลอย (SS) 44 
5. ปริมาณสารละลายได้ทั้งหมด (TDS) 44 
6. ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) 46 
7. เหล็ก (Iron) 43  

 
นางสาววรินธร ชาติสุภาพ 

8. แมงกานีส (Manganese) 40 
9. ทองแดง (Copper) 40 
10. สังกะสี (Zinc) 40 
11. ตะกั่ว (Lead) 39 
12. ซัลเฟต (Sulfate) 40 นางสาวขนิษฐา ศรีสวัสดิ์ 
13. คลอไรด์ (Chloride) 42  

 
นางสาววรินธร ชาติสุภาพ 

14. ค่าการน าไฟฟ้า (Conductivity) 4 
15. ความเป็นกรดรวม (Total Acidity) 2 
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16. ความเป็นด่างรวม (Total Alkalinity) 2  
 17. ออกซิเจนละลาย (Dissolved Oxygen) 3 

18. บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) 3 
19. คาเฟอีน 2 นางสาวขนิษฐา ศรีสวัสดิ์ 
20. การวิเคราะห์หาปริมาณสารส้มในน้ า 3 นางสาววรินธร ชาติสุภาพ 

นางสาวขนิษฐา ศรีสวัสดิ์ 
รวม 597  

 
โดยมีผู้มาขอรับบริการจ านวน 19 ราย จ านวนตัวอย่างที่ส่งวิเคราะห์ทั้งหมด 71 ตัวอย่าง รายได้จากการ

ตรวจวิเคราะห์รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 87,720 บาท ดังนี้  
1. ประชาชนทั่วไป จ านวน 3 ราย 

ได้แก่  1. คุณสุทัศน์ ไชยรุณ    ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า 1 ตัวอย่าง จ านวน   900       บาท 
  2. คุณชัยพร ศรสุรินทร์   ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า 1 ตัวอย่าง จ านวน   3,700    บาท 
  3. คุณณรงค์ นนทรีย์  ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า 1 ตัวอย่าง จ านวน   3,600    บาท 

 

2. บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย จ านวน 4 ราย  
    ได้แก่ 1. อ.ดร.ศศิกานต์ ปานปราณีเจริญ ตรวจปริมาณคาเฟอีน 2 ตัวอย่าง  จ านวน   2,000    บาท 

   2. อ.ดร. เสาวภา ชูมณี  ใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 2 เครื่อง           จ านวน   6,000    บาท 
      3. อ.ธนาวรรณ พิณะเวศ  ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า 4 ตัวอย่าง จ านวน   4,500     บาท        
      4. งานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า                             

จ านวน 3 ตัวอย่าง        จ านวน       -  บาท 
 

3. บริษัทเอกชน จ านวน 2 ราย 
    ได้แก่ 1. บริษัทไทยรุ่งเรือง     ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า 29 ตัวอย่าง จ านวน  38,320  บาท 

 2. บริษัทประชารัฐ สามัคคี ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า 1 ตัวอย่าง จ านวน   4,000  บาท 
1 

4. หน่วยงานราชการ จ านวน 10 ราย 
    ได้แก่ 1. วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี  ตรวจวิเคราะห์คุณภาพทอฟฟ่ี 1ตัวอย่าง  จ านวน   500     บาท 

 2. วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ ตรวจวิเคราะห์คุณภาพเนยกระเทียม 1ตัวอย่าง จ านวน  500  บาท 
 3. อบต.สามแยกวิเชียรบุรี   ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า 1 ตัวอย่าง จ านวน   3,600   บาท 
 4. ที่ว่าการอ าเภอศรีเทพ  ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า 2 ตัวอย่าง จ านวน       -     บาท  
 5. อุทยานแห่งชาติตาดหมอก ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า 2 ตัวอย่าง         จ านวน   3,800   บาท 
 6. อบต.ชนแดน   ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า 3 ตัวอย่าง จ านวน   2,400   บาท 
 7. อบต.วังหิน   ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า 1 ตัวอย่าง จ านวน     300   บาท 
 8. อบต.นายม   ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า 16 ตัวอย่าง จ านวน   8,500   บาท 
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 9 . อบต.พญาวัง   ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า 1 ตัวอย่าง จ านวน   1,100   บาท 
10. โรงพยาบาลวิเชียรบุรี  ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า 1 ตัวอย่าง จ านวน   4,000   บาท 

3. ผลการประเมินระดับความพึงพอใจ  
ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการศูนย์วิทยาศาสตร์ มีคะแนนความพึงพอใจในภาพรวม เท่ากับ 4.14 
ระดับความพึงพอใจ พึงพอใจมาก 

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการ 

ตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละ ของผู้รับบริการแยกตามข้อมูลทั่วไป ( ∩=50 ) 
ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

เพศ 
 ชาย 
 หญิง 

 
15 
35 

 
30 
70 

รวม 50 100 
ประเภทของผู้รับบริการ 

 นักศึกษา 
 อาจารย์ 
 บุคลากรและเจ้าหน้าที่ 
 อ่ืนๆ เช่น นักเรียน 

 
32 
8 
4 
6 

 
64 
16 
8 
12 

รวม 50 100 
การศึกษา 

 ต่ ากว่าปริญญาตรี 
 ปริญญาตรี 
 ปริญญาโท 
 ปริญญาเอก 

 
7 
34 
4 
5 

 
14 
68 
8 
10 

รวม 50 100 
ประเภทงานในการขอรับบริการ 

 การตรวจวิเคราะห์ 
 อุปกรณ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 
 ห้องปฏิบัติการ 
 สารเคมี 

 
8 
35 
25 
6 
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2. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
เกณฑ์การแปลผลค่าเฉลี่ยแบ่งเป็น  5 ระดับ ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ย   4.51 – 5.00  หมายถึง  พึงพอใจมากที่สุด 

ค่าเฉลี่ย   3.51 – 4.50  หมายถึง  พึงพอใจมาก 

ค่าเฉลี่ย   2.51 – 3.50  หมายถึง  พึงพอใจปานกลาง 

ค่าเฉลี่ย   1.51 – 2.50  หมายถึง  พึงพอใจน้อย 

ค่าเฉลี่ย   1.00 – 1.50  หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด 

        ที่มา : เกณฑ์การแปลผล ปรับปรุงจาก รองศาสาตราจารย์ชัชวาลย์ เรื่องประพันธ์.(2543). หนังสือ
สถิติพ้ืนฐานพร้อมตัวอย่างการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม MINITAB SPSS และ SAS , เรื่องการสร้างตารางแจกแจง
ความถี่ , หน้า12-13 .  

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์วิทยาศาสตร์                                 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (n=50) 

รายการประเมิน X  S.D.  ความพึงพอใจ 

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 4.21 0.59 มาก 

1. มีป้ายแนะน าขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 4.16 0.62 มาก 

2. ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม 4.16 0.68 มาก 

3. ความสะดวกในการติดต่อขอใช้บริการ 4.24 0.74 มาก 

4. การบริการมีระบบและไม่ยุ่งยาก 4.26 0.83 มาก 

ด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการ 4.14 0.54 มาก 

1. ความเหมาะสมของบุคลิกภาพของผู้ให้บริการ 4.22 0.62 มาก 

2. การให้ความแนะน า/ข้อมูลมีความชัดเจน 4.04 0.60 มาก 

3. ความรู้ความสามารถในการให้บริการ 4.02 0.65 มาก 

4. การอ านวยความสะดวก 4.28 0.70 มาก 
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ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.07 0.59 มาก 

1. มาตรฐานของเครื่องมือ/อุปกรณ์ 4.10 0.79 มาก 

2. ความพร้อมของอุปกรณ์/เครื่องมือที่ให้บริการ 4.08 0.70 มาก 

3. ความเหมาะสมของสถานที่ให้บริการ 4.22 0.62 มาก 

4. ความเหมาะสมของอัตราค่าบริการ 3.86 0.70 มาก 

ด้านคุณภาพการให้บริการ 4.18 0.56 มาก 

1. การให้บริการแล้วเสร็จตามก าหนดเวลา 4.06 0.74 มาก 

2. ความถูกต้องของรายงานผลการตรวจสอบและทดสอบ 4.22 0.65 มาก 

3. ผลการตรวจสอบและทดสอบเป็นที่ยอมรับของหนว่ยงาน 4.14 0.67 มาก 

4. ผลการตรวจสอบและทดสอบน าไปใช้ประโยชน์ได ้ 4.28 0.57 มาก 

ความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการ/กจิกรรม 4.14 0.50 มาก 

 

4. ความส าเร็จของโครงการตามวัตถุประสงค์ / ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ก าหนดให้ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรลุเป้าหมาย 
 

เชิงปริมาณ 
1.มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
ตัวอย่าง อย่างน้อย 50 ตัวอย่าง 

-มีจ านวนตัวอย่างที่ส่งมาตรวจ
วิเคราะห์ ทั้งหมด 71 ตัวอย่าง 

บรรลุเป้าหมาย 

2.มีจ านวนองค์กร ภาครัฐ /เอกชน 
โรงเรียน ชุมชนในพ้ืนที่ มีส่วนร่วมกับ
งานศูนย์วิทยาศาสตร์ อย่างน้อย 10 
หน่วยงาน 

-มีจ านวนหน่วยงาน ที่ส่งตัวอย่าง
มาวิเคราะห์ทดสอบจ านวน 19 
หน่วยงาน 

 
บรรลุเป้าหมาย 

เชิงคุณภาพ 

1. ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการตรวจวิเคราะห์ ไม่ต่ ากว่า 
3.51 

1. ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการงานศูนย์วิทยาศาสตร์ 
เท่ากับ 4.14 ระดับความพึงพอใจ 
พึงพอใจมาก 

 
บรรลุเป้าหมาย 
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 ส่วนที่ 5 

          ภาคผนวก 
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 ภาคผนวก 
- โครงการตรวจวิเคราะห์คุณภาพตัวอย่าง 
- ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วยการให้บริการของศูนย์วิทยาศาสตร์                               

พ.ศ. 2561 
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้บริการ อัตราค่าบริการ และการลด

หรือยกเว้นค่าบริการของงานศูนย์วิทยาศาสตร์ 
- ข้อมูลผู้ขอรับบริการ 





















Q .<:::t. V v f/ 

'j~ b'U tJ'UlJVllTVlCJl6'l tJ'jl'lfJl!l b 'jIIj'lf'j\J 'jru 

11~'JtJ fn'j1VI'U~fn'j'lfB'IP1'W~1'VltJ1m6Wl~
'Ii 

l~tJ~ bU'Wfn'j~lJA1'j1Vlih~bU tJ'UlJVll1'VltJl61tJ'jl'lfn11 b'jIIj'lJ'j'U 'jru11~1tJfn'j1VI'U~ fn'j'lfB'IP1'W~1'VltJ1P11~~~
d.J 'Ii 'Ii 

b~B1Vlfn'j~lbtJ'W'II'W1'W~I'Wfn'j'U~ fn'jbbn ?l''1AlJ'lfm'lI'WP1'W~1'VltJ1P11~~~ I"lru~1'VltJ1m6'l~~ bb6'l~ b'Vl1"l1'W16'l ~ bU 'W11.J 
'Ii 

" """ ~1tJA11lJb'jtJmBtJ 

mP1mh'Wl"ilmlJI"l11lJ1'WlJl~'j1 (9)~ (lv) bb6'l~ (<9)lv) bbvi'l'jllj'j~'jl'lJUb1!rY~lJVll1'VltJl61tJ'jl'lJn!l 'jIIj.P1. 

lvct'c.tb'Ji ~mlJVll1'VltJl61tJ'jl'lJn11b'jllj'lJ'j'U'jrud.J 'Ii 
1'Wfn'j'lb~'lflJA~'1~

, 
(9)/lvct'b<9) b~Bl'W~ lvc.t lJmlAlJ 'jIIj.P1. 

lvct'\u(9) ~'1BBm~butJ'UH ~'1~B11.Jd 
-nB (9) 'j~ b U tJ'Ud b~ tJ n11 "'j~ b U tJ'UlJVll1 'VltJ 161tJ'jl'lfn11 b'jIIj'lJ'j'U 'jru11 ~1 tJ n1 'j1VI'U ~ n1 'j'lf B 'I P1'W ~ 

d.J 'Ii 'Ii 

l'VltJ1m~~~ 'jIIj.P1. lvct'b(9)" 

-nB lv 'j~bU tJ'Um Vf1-il'U'lA'U~'1bb~l'W~~"illnl'WtJ'j~fnP1 bU'W~'W11.J 

-nB Q'l 1'W'j~ butJ'Ud 
.<:::t. V I.<:::t. V v f/ 

"lJVll1'VltJ16'l tJ" VllJl tJA11ml lJVll1'VltJ16'ltJ'jl'lfJl!l b 'jIIj'lf'j\J'jru 
.<:::t..t:::::I 1.<:::t..t:::::I ~ Q.J V f/ 

"mml'j'U~" VllJltJAdlml mml'j'U~lJVll1'VltJ16'ltJ'jl'lfJl!lb'jllj'lJ'j\J'jru 


"Aru~m'jlJ fn'jtJ'j~"illAru~" VllJ1tJAdllJ11 Aru~m'jlJfn'jtJ'j~"illAru~1'VltJ1P116'l~~bb6'l~ b'VlA1'W16'l~ 


"P1'W~l'VltJ1m~~~" VllJltJI"l11lJ11 '11'WP1'W~1'VltJ1P11~~~ 611tJml'WAru'U~ I"lru~1'VltJ1P116'l~~ bb6'l~b'Vll"ll'W16'l~ 

'Ii 'Ii 

2.J ~ V d .<:::t. V f/.<:::t..<:::t. I 

'lfB c.t 'UA6'lln'jVl'jB'WnP1m~I'lfB'IlJVll1'VltJl6'ltJ 'UI"lA6'lJlltJ'WBn B'IAm lJ6'l'WD 6'llJ1AlJ Vl'W1tJ'Il'W 
, ' 'Ii 

mA~\ibb6'l~bBn'lf'W m"il'lfB1-il''U~fn'j'lfB'IP1'W~1'Vl tJ1P116'l~fl~~llJVl61mnrusr'i~nlVl'W~111'W'j~bU tJ'Ud 
~ 'Ii 

-nB ct' fn'j1V1'U~fn'j'lfB'IP1'W~1'VltJlm6'l~~ ij~'1~B1tJd
'Ii 

(<9)) fn'j1VI'U~fn'j'Vl~~B'U lbA'jl~~ m1"ill~ Vl~B6'lB'U bVltJ'U 1'W'Vll'11'VltJ1m~~~ 

(lv) n1'j1V1'U~fn'jVlB'ItJnU~fn'j bA~B'InB 1~~ Vl~BmJmru 611Vl~'Ufn'jfimn fl'WA11 Vl~Bl~tJ'Vll'1d.J , , 

"" .
1'VltJ1P116'l~'j 

Vl61mnrusr'in1'j1V1'U~n1'j ~ID'j'jlJbi1tJlJ ~ltJ~'U bb6'l~~I'U~n1'j~I'1 1 ~lm'j'jAVl~'1 nl'j6'l~Vl~B 
tJm1'W~ID'j'jlJ b i1tJlJ ~ltJ ~'U Vl~B ~1'U~nl'j 1Vlb u'W1tJ~llJ~B5 nl'j'U~tJ 'j~ n1 P1 nlVl'W~1~ tJrll bb 'W~oJl'lf B'I 

Aru~m'jlJfil'jtJ'j~"illAru~ 

nl'j1VI'U~nl'j~'W'lfB'I~'W~l'Vl tJ1P116'l~~'WBn"illn~lm'j'jAVl~'1 1Vlbu'W1tJmlJ-nmJ'IA'UVl~B'j~ b utJ'U ., 
, " '" 
11~1tJnl'j'W'W 

-nB b fn'j1V1'U~fn'j'lfB'I~'W~1'VltJ1P11~~~~llJ-nB ct' ~B'IrlliJ'I5'1mllJ'jIIj~BlJ1'W~1'W~I'1 1 mllJtJ6'lB~ntJ 
ijlJl~'j~I'W 1~ m~'Vl'U ~Bnl'j b~ tJ'W nl'j~eJ'W bb6'l ~~B'I1~-u~ ~B n{JVllJ1 tJ AdllJ~ '1'U b~ tJ'U ~B tJ Vl~B ~mj'j'jlJer'W ~'lfB'I 

tJ'j~'lfl'lf'W 

http:1~B11.Jd


- ~-

oUf) Iri 1~f)5rn"i'U~-rf1~1rn"imm~ b\i~'U.n bbfl~ihhu1"ilf)f)f1LJ"i~rnf"1 b~fJtJ~u~ rn"il'mJ"i~b\i~'U.n 
\1l(;1f)~"il'U~f1l1~bb(;1~iu"ilQ~iJf1JVnb~mn'Urn"iLJ~u~m~"i~b\i~'U.n 

("if)':!f"116Wl"i1"il1"i6 ~"i. 61~b"il\1l11 .flf"1~)
'\J 

'U1 ~ f161.fl1~VniVlm6l~"i1"l1il!)b'V'l"l1"i\J"iru 
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