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ค าน า 
 
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาอัญมณึ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด จัดตั้ง ขึ้นเพ่ือให้บริการ

วิชาการตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่นในการศึกษาและพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้และเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านอัญมณีและเครื่องประดับให้แก่ประชนชนที่สนใจ ให้บริการวิเคราะห์ตรวจสอบสร้างมาตรฐานการ
รับรองคุณภาพสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบให้ถูกต้องและเป็นไปตามหลัก 
วิชาการ เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ในท้องถิ่น ให้เป็นที่ยอมรับในระดับ
สากล อีกทั้งยังศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ด้านอัญมณีและเครื่องประดับอย่างครบวงจร เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับในท้องถิ่น 

 ผู้จัดท าจึงได้จัดท าคู่มือการให้บริการวิชาการ ส าหรับผู้รับบริการ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาอัญมณี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอดขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ผู้ที่เข้ามารับบริการกับศูนย์ศึกษาและ
พัฒนาอัญมณี มีความเข้าใจในขั้นตอนการให้บริการ และได้รับการอ านวยความสะดวกในการติดต่อขอใช้บริการ 
และเกิดความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของศูนย์ฯ และหากผู้รับบริการมีข้อแนะน าในการให้บริการของศูนย์ฯ ก็
จะสามารถน าข้อแนะน าในการให้บริการไปปรับปรุงการให้บริการของศูนย์ฯ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หากมี
ข้อตกบกพร่องประการใด ผู้จัดท าใคร่ขอค าแนะน าเพ่ือจะได้ปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์และครบถ้วนต่อไป 
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คู่มือการให้บริการวิชาการ 
ส าหรับผู้รับบริการ 

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาอัญมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แมส่อด 
 
การบริการวิชาการศูนย์ศึกษาและพัฒนาอัญมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด ตั้งอยู่ในพ้ืนที่อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ที่เป็นหนึ่งใน
ศูนย์กลางการค้าอัญมณีที่ส าคัญของประเทศ เห็นได้จากมูลค่าการค้าอัญมณีในพ้ืนที่อ าเภอแม่สอดซึ่งสามารถ
สร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในพ้ืนที่กว่าพันล้านบาทต่อปี นอกจากนี้ยังอยู่ที่พ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ที่มี
การเติบโตทางด้านเศรษฐกิจในอัตราสูง มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด จึงตระหนักถึงความจ าเป็นใน
การสร้างแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ด้านอัญมณีและเครื่องประดับตลอดจนการสร้างและพัฒนาบุคคลากร เพ่ือ
รองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับในท้องถิ่น และระดับประเทศ ตลอดจนให้
ความส าคัญในการรวบรวมองค์ความรู้  พัฒนางานวิจัยด้านอัญมณีและเครื่องประดับต่อไปในอนาคต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด จึงจัดตั้ง “ศูนย์ศึกษาและพัฒนาอัญมณี” ซึ่งเป็นศูนย์ในการให้บริการ
วิชาการ เพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่นในการศึกษาและพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้และเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านอัญมณีและเครื่องประดับให้แก่ประชนชนที่สนใจ 

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาอัญมณื มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด มีการให้บริการวิชาการให้กับ
ประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ ในหลายลักษณะ ประกอบด้วย 

1) งานตรวจสอบและวิเคราะห์อัญมณี  
1.1) ให้บริการตรวจสอบและวิเคราะห์จ าแนกชนิดของอัญมณี 
1.2) ให้บริการตรวจสอบการผ่านการปรับปรุงคุณภาพของอัญมณี 

2) งานฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับอัญมณีและเครื่องประดับ 
2.1) จัดการอบรมระยะสั้นเพ่ือพัฒนาบุคลากรในธุรกิจและอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ 
2.2) จัดหลักสูตรการอบรมด้านอัญมณีและเครื่องประดับตามค าร้องขอของหน่วยงานทั้งภาครัฐและ

เอกชน 
3) งานบริการความรู้ ข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับอัญมณีและเครื่องประดับ 

 3.1) บริการห้องสมุดด้านอัญมณีและเครี่องประดับ บริการข้อมูล งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและ
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ 

3.2) บริการนิทรรศการให้ความรู้ภายในศูนย์ศึกษาและพัฒนาอัญมณี 
3.3) บริการให้ความรู้จัดนิทรรศการนอกสถานที่ 
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วัตถุประสงค์การให้บริการ 
  ศูนย์ศึกษาและพัฒนาอัญมณี มีวัตถุประสงค์ในการให้บริการวิชาการ ดังนี้ 

1.  เป็นศูนย์ศึกษาพัฒนา ตรวจสอบและรับรองคุณภาพอัญมณีและเครื่องประดับที่ ได้มาตรฐาน
ระดับชาติ 

2.  ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถด้านการแข่งขันของธุรกิจและอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับ ในท้องถิ่นให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 

3.  พัฒนาบุคลากรเพ่ือให้มีศักยภาพเพ่ือตอบสนองความต้องการของธุรกิจและอุตสาหกรรมอัญมณี
และเครื่องประดับในท้องถิ่น 

4.  เป็นศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ มุ่งเน้นบริการ
วิชาการ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และองค์ความรู้ต่างๆ ในธุรกิจและอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับแก่ชุมชนในท้องถิ่น 

  
ขอบเขตการให้บริการ 

คู่มือการให้บริการวิชาการ ส าหรับผู้รับบริการนี้ ประกอบด้วยขั้นตอนการให้บริการวิชาการของศูนย์
ศึกษาและพัฒนาอัญมณี ทั้ง 3 งานของศูนย์ศึกษาและพัฒนาอัญมณี ได้แก่ งานตรวจสอบและวิเคราะห์อัญมณี 
งานฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับอัญมณีและเครื่องประดับ และงานบริการความรู้ ข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับ   
อัญมณีและเครื่องประดับ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการรับบริการให้กับหน่วยงาน และประชาชนทั่วไป ที่ต้องการรับ
บริการจากศูนย์ศึกษาและพัฒนาอัญมณื มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 
 
ค าจ ากัดความ 
 การตรวจสอบและวิเคราะห์อัญมณี หมายถึง เป็นการวัดหาค่า และตรวจสอบสมบัติต่าง ๆ ของอัญมณี 
ด้วยเครื่องมือตรวจสอบอัญมณีพ้ืนฐาน (Basic Gemological Instruments) ซึ่งเป็นการตรวจสอบคุณสมบัติ
ทางกายภาพ คุณสมบัติทางแสง ซึ่งอัญมณีแต่ละชนิดจะมีคุณสมบัติเหล่านี้ที่เป็นค่าเฉพาะตัวที่คงที่ มีการ
เปลี่ยนแปลงได้ในช่วงแคบ ๆ ตามองค์ประกอบทางเคมีที่ไม่บริสุทธิ์ และ/หรือ ความไม่สมบูรณ์ทางผลึก ซึ่งเป็น
ลักษณะของอัญมณีที่เกิดในธรรมชาติ คุณสมบัติเหล่านี้ ได้แก่  

1) ค่าความถ่วงจ าเพาะ (Specific Gravity) โดยใช้เครื่องชั่งแบบไฮโดรสเตติก (Hydrostatic Balance)  
2) ค่าดัชนีหักเห (Refractive Index) โดยใช้เครื่อง Refractometer  
3) ลักษณะทางแสง (Optical Character) โดยใช้เครื่อง Polariscope และ Condensing Sphere 
4) ลักษณะการดูดกลืนแสง (Absorption) ในช่วงแสงที่มองเห็น (Visible Light) ด้วย Handhold 

Spectroscope หรือ Desk Model Spectroscope ช่วยในการจ าแนกชนิดของอัญมณีตามธาตุให้สี 
5) การเรืองแสง (Fluorescence) ภายใต้แสงอัลตราไวโอเลต (Ultraviolet :UV) คลื่นสั้น (Short - 

Wave UV :SWUV) และคลื่นยาว (Long - Wave UV :LWUV) โดยใช้แสงจากหลอดแสงอัลตราไวโอเลต (UV 
Lamp) ดูการเรืองแสงภายในกล่องมืดภายในทาสีด า (UV Box) 
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7) การตรวจดูมลทินภายใน (Inclusion) ด้วยกล้องจุลทรรศน์อัญมณี (Gemological Microscope) 
มลทินภายในมีความส าคัญอย่างมากในการจ าแนกอัญมณีแท้ อัญมณีสังเคราะห์ หรือ อัญมณีปรับปรุงคุณภาพ  

 

ภาพที่ 1 แผนภาพแสดงการตรวจวิเคราะห์อัญมณีด้วยเครื่องมือตรวจสอบอัญมณีพื้นฐาน 

*การตรวจสอบอัญมณีให้ผลดีที่สุดคือใช้อัญมณทีี่ไม่ได้อยู่ตัวเรือนเครื่องประดับ (ถ้าอัญมณีอยู่ในตัวเรือน
เครื่องประดับจะหาค่าความถ่วงจ าเพาะไม่ได้) และมีหน้าเรียบขัดมันอย่างน้อย 1 หน้า (เพ่ือใช้หาค่าดัชนีหักเห 
และดูมลทินภายใน) 
**อัญมณีท่ีไม่มีมลทินจึงไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นอัญมณีธรรมชาติ อัญมณีธรรมชาติปรับปรุงคุณภาพ หรืออัญ-
มณีสังเคราะห์ได้ ต้องใช้การวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูง 
***อัญมณีธรรมชาติปรับปรุงคุณภาพบางชนิดไม่สามารถวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือตรวจสอบอัญมณีพ้ืนฐาน เช่น 
พลอยอาบรังสี 

การอบรมความรู้เกี่ยวกับอัญมณีและเครื่องประดับ หมายถึง การบรรยายให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติใน
เนื้อหาที่เกี่ยวกับอัญมณีและเครื่องประดับ ทั้งการอบรมตามแผนการบริการวิชาการของศูนย์ฯ และการ
ให้บริการอบรมให้กับหน่วยงาน ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปตามค าร้องขอ โดยเนื้อหาให้การให้บริการ
อบรม ได้แก่  

 

อัญมณีท่ีไม่อยู่ในตัวเรือนเครื่องประดับ* 

การตรวจวิเคราะห์ค่า 

- ค่าความถ่วงจ าเพาะ (Specific Gravity) 
- ค่าดัชนีหักเหของแสง (Refractive Index) 
- ลักษณะทางแสง (Optical Character) 

- การเรืองแสง (Fluorescence) ภายใต้แสง UV 
คลื่นสั้น และคลื่นยาว 

- ลักษณะการดูดกลืนแสง (Absorption) ในช่วง

แสงที่มองเห็น (Visible Light) 

ทราบชนิดของอัญมณี 
คุณสมบัติบางประการของอัญมณีสังเคราะห์ 

ตรวจดูมลทินภายใน (Inclusion)  

ทราบว่าเป็นอัญมณีธรรมชาติ 
อัญมณีสังเคราะห์** 
อัญมณีธรรมชาติปรับปรุงคุณภาพบาง
ชนิด*** 
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1) ความรู้ทางด้านอัญมณีวิทยาและธรณีวิทยาเก่ียวกับการเกิดอัญมณี  
2) การจ าแนกชนิดอัญมณีธรรมชาติ 
3) การจ าแนกอัญมณีธรรมชาติ จากอัญมณีสังเคราะห์ และอัญมณีเลียนแบบ 
4) การปรับปรุงคุณภาพอัญมณี  
5) ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบและการผลิตเครื่องประดับจากอัญมณี   
6) การประเมินราคาอัญมณีและเครื่องประดับ 
7) การประกอบธุรกิจ และอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ  

 บริการความรู้ ข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับอัญมณีและเครื่องประดับ หมายถึง การจัดเนื้อหา 
ความรู้เกี่ยวกับอัญมณีและเครื่องประดับ จากสื่อสิ่งพิมพ์ รวมถึงงานวิจัยต่าง ๆ และข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจอัญมณี
และเครื่องประดับให้บริการกับหน่วยงานต่าง ๆ และประชาชนทั่วไป รวมถึงการจัดนิทรรศการความรู้
เกี่ยวกับอัญมณีและเครื่องประดับภายในศูนย์ศึกษาและพัฒนาอัญมณี เพ่ือรองรับการเข้าศึกษาดูงานจาก
หน่วยงาน และประชาชนทั่วไป และการให้บริการจัดนิทรรศการบริการวิชาการนอกสถานที่ตามค าร้องขอ    
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 

1. ผู้อ านวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด มีหน้าที ่
1) ดูแลรับผิดชอบการด าเนินงานของศูนย์ศึกษาและพัฒนาอัญมณี ให้เป็นไปตามแผนงาน และตัวชี้วัด

การบริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัยฯ 
2) ดูแลรับผิดชอบการวางแผนพัฒนาและการบริหารงานของศูนย์ศึกษาและพัฒนาอัญมณี ให้บรรลุ 

ตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัยฯ 
3) ดูแลรับผิดชอบตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงาน และการประเมินผลการด าเนินงานของศูนย์

ศึกษาและพัฒนาอัญมณี ตามแผนงานฯ 
4) ดูแลรับผิดชอบรายงานผลการด าเนินงาน และการประเมินผลการด าเนินงานของศูนย์ศึกษาและ

พัฒนาอัญมณี ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 
5) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัรยาชภัฏก าแพงเพชร และ/

หรืออธิการบดี 
2. ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ มีหน้าที่  

1) ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการตามทีได้รับมอบหมาย 
2) ดูแลและรับผิดชอบการด าเนินงานของศูนย์ศึกษาและพัฒนาอัญมณี ให้เป็นไปตามนโยบายและ

แผนงานการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ 
3) ดูแลรับผิดชอบการวางแผนพัฒนาและการบริหารงานของศูนย์ศึกษาและพัฒนาอัญมณี ให้บรรลุตาม

เป้าหมายของมหาวิทยาลัยฯ 
4) ดูแลรับผิดชอบประสานงานกับหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ทบวงมหาวิทยาลัย และหน่วยงานอื่นใน

เรื่องเก่ียวกับการบริการวิชาการ 
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5) ดูแลรับผิดชอบตรวจสอบ ติดตามผลการด าเนินงาน และการประเมินผลการด าเนินงานของศูนย์ศึกษา
และพัฒนาอัญมณี ตามแผนงานฯ 

6) ดูแลรับผิดชอบรายงานผลการด าเนินงานการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน
ต่อผู้อ านวยการฯ และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

7) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัรยาชภัฏก าแพงเพชร และ/
หรืออธิการบดี 

3. หัวหน้า และเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาอัญมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด มีหน้าที่ 
 1) วางแผนการด าเนินงานก่อนปีงบประมาณใหม่ โดยน าผลการด าเนินงานในปีงบประมาณที่ผ่านมา มา

ปรับปรุงและพัฒนาการจัดท าแผนด าเนินงาน และจัดท าโครงการ/กิจกรรม เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานให้เกิด
สัมฤทธิผลและมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 

2) จัดอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติตามแผนงาน โครงการ/กิจกรรม ในงานฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับอัญ-
มณีและเครื่องประดับ ตามเป้าหมาย และตัวชี้วัดที่ก าหนด และด าเนินการประสานงาน และจัดอบรมให้ความรู้
และฝึกปฏิบัติให้กับหน่วยงาน และผู้รับบริการที่ท าการร้องขอ 

3) อ านวยความสะดวก และให้บริการตรวจสอบ วิเคราะห์อัญมณี และออกใบรายงานผลการ
วิเคราะห์อัญมณี (Gem Identification Report) แก่ผู้ที่เข้ามารใช้บริการในงานตรวจสอบและวิเคราะห์อัญมณี 

4) อ านวยความสะดวก และให้ความรู้ แก่ผู้รับบริการที่ขอเข้ามาศึกษาดูงานนิทรรศการภายในศูนย์ฯ 
และผู้ที่ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับอัญมณีและเครื่องประดับ 

5) ติดต่อประสานงาน และจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับอัญมณีและเครื่องประดับภายนอก 
ตามท่ีหน่วยงาน และผู้รับบริการร้องขอ  

6) จัดท ารายงานผลการด าเนินงานศูนย์ศึกษาและพัฒนาอัญมณี ประจ าปีงบประมาณ เพ่ือรายงานแก่
ผู้บริหาร และแสดงผลการด าเนินงานแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านทางเวปไซต์ของมหาวิทยาลัย 

7) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร และ/หรืออธิการบดี 
 
ผังกระบวนการปฏิบัติงาน (Work Flow)  

ขั้นตอนการให้บริการวิชาการ ของศูนย์ศึกษาและพัฒนาอัญมณี  แบ่งเป็น 3 งาน ตามการให้บริการของ
ศูนย์ฯ ได้แก่  

1) ขั้นตอนการให้บริการวิชาการงานตรวจสอบและวิเคราะห์อัญมณี  
2) ขั้นตอนการให้บริการวิชาการงานฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับอัญมณีและเครื่องประดับ  
3) ขั้นตอนการให้บริการวิชาการงานบริการความรู้ ข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับอัญมณีและ

เครื่องประดับ 
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ตารางท่ี 1 ขั้นตอนการให้บริการวิชาการงานตรวจสอบและวิเคราะห์อัญมณี 

ผู้รับผิดชอบ 
แผนภูมิงาน 

(Work Flow) 
ขั้นตอน/วิธกีารด าเนินงาน 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 
 

 - เจ้าหน้าท่ีสอบถามความต้องการใช้บริการกับผู้ขอรับบริการ  

ผู้รับบริการ  - เจ้าหน้าท่ีศูนย์น าแบบฟอร์มใหผู้ร้ับบริการกรอกข้อมูลเพื่อ
ขอรับบริการจากศูนย์ฯ  
 

5 นาที 

นักวิชาการอัญมณ ี  - เจ้าหน้าท่ีรับตัวอย่างอัญมณจีากผู้รับบริการ และตรวจสอบ
ข้อมูลในการข้อรับบริการ 
- แจ้งค่าใช้จ่ายในการบริการ ตัวอย่างละ 500 บาท 

5 นาที 

นักวิชาการอัญมณ ี  - เจ้าหน้าท่ีน าตัวอย่างอัญมณี ช่างน้ าหนัก และเขียน
รายละเอียดลงในแบบฟอร์มขอรับบริการ 

5 นาที 

นักวิชาการอัญมณ ี  
 

- เจ้าหน้าท่ีนัดวัน ในการรับผลการตรวจสอบวิเคราะห์
ตัวอย่างอัญมณีให้กับผู้รบับริการ โดยการตรวจสอบวิเคราะห์
ใช้เวลา 2 วัน ในการตรวจสอบวิเคราะห ์
- ท าส าเนาใบขอรับบริการ ให้ส าเนาไว้กับผูร้ับบริการเพื่อ
น ามารับผลการตรวจสอบวิเคราะห์ 

5 นาที 

นักวิชาการอัญมณ ี  
 

- ตรวจสอบ วิเคราะห์ เพื่อระบุชนิด การปรับปรุงคุณภาพ 
ของตัวอย่างอัญมณี โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร ์
- ถ่ายรูปน าไปประกอบใบรายงานผล (certificate) 

2  วัน 

นักวิชาการอัญมณ ี  - จัดท าใบรายงานผล ตามผลการตรวจสอบ วิเคราะห์
ตัวอย่างอัญมณ ี

30 นาที 

ผู้รับบริการ 
 
 

 - ผู้รับบริการรับใบรายงานผล แของละตรวจสอบความ
ถูกต้องครบถ้วน 
- ช าระค่าบริการ 500 บาท ต่อ 1 ตัวอย่าง 

5 นาที 

ผู้รับบริการ  - ผู้รับบริการประเมินความพึงพอใจ ในการเข้ารับบริการของ
ศูนย์ฯ 

5 นาที 

    

 

 

 

ผู้รับบริการตดิต่อ 
ขอรับบริการ 

 

กรอกแบบฟอร์มขอรับ
บริการ  
วิชาการ 

รับตัวอย่าง และแจ้ง
ค่าบริการ 

ช่างน ้าหนักตัวอย่าง 

นัดวันมารับผลและท า
ส าเนาใบขอรับบริการ 

ตรวจสอบวเิคราะห์
ตัวอย่างอัญมณ ี

ออกใบรายงานผล 

น้าส้าเนาใบขอรับบริการ
มารับใบรายงานผล 

จบ 

ประเมินความพึงพอใจ  
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ตารางท่ี 2 ขั้นตอนการให้บริการวิชาการงานฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับอัญมณีและเครื่องประดับ กรณีการ
อบรมตามแผนการด าเนินงาน โครงการ/กิจกรรมของศูนย์ศึกษษและพัฒนาอัญมณี 

ผู้รับผิดชอบ 
แผนภูมิงาน 

(Work Flow) 
ขั้นตอน/วิธกีารด าเนินงาน 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

    

คณะท างานศูนย์ศึกษา
และพัฒนาอัญมณ ี

 - ติดต่อประสานชุมชน หน่วยงาน ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย
ในการให้บริการวิชาการของศูนยฯ์ เพื่อส ารวจความ
ต้องการในการได้รับบริการ 

3-5 วัน 

คณะท างานศูนย์ศึกษา
และพัฒนาอัญมณ ี

 - ประชุมคณะท างานเพื่อก าหนดวนัจัดกิจกรรม 
วิทยากร สถานท่ี พิจารณางบประมาน 
- ประสานงานวิทยากร และการจดัสถานท่ี 
- ประสานงานผูร้ับบริการ หน่วยงานหรือชุมชน 

3-7 วัน 

คณะท างานศูนย์ศึกษา
และพัฒนาอัญมณ ี

 - จัดท าบันทึกข้อความเพื่อขออนุมัติจัดกิจกรรม 1-2 วัน 

งานธุรการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร แม่
สอด 
และงานธุรการ
มหาวิทยาลยัราชภฏั
ก าแพงเพชร  

 
 

- น าเสนอผ่านผู้บริหาร 
- น าเสนออธิการบดีเมื่ออนุมัต ิ
- ธุรการมหาวิทยาลันราชภฏัก าแพงเพชรส่งเรื่องกลับ
มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร แม่สอด  
- ธุรการมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด รับ
เรื่องและส่งเรื่องให้ศูนย์ฯ 

7-15 วัน 

คณะท างานศูนย์ศึกษา
และพัฒนาอัญมณ ี

 
 

- จัดส่งหนังสือประชาสัมพันธ์ และแบบตอบรับการเข้า
ร่วมกิจกรรมแก่กลุม่เป้าหมาย 
- จัดซื้อ จัดจ้างวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม 
- ประสาน ละจัดส่งหนังสือขอเชิญเป็นวิทยากร  

4-7 วัน 

ผู้รับบริการ  - ผู้สนใจเข้ารับบริการส่งหนังสือตอบรับการเข้าร่วม
กิจกรรม 

1-5 วัน 

คณะท างานศูนย์ศึกษา
และพัฒนาอัญมณ ี

 - ด าเนินการจดักิจกรรม บริการวชิาการของศูนย์ฯ 1-2 วัน 

ผู้รับบริการ 
 

 - ผู้รับบริการประเมินความพึงพอใจ และการน าความรู้
ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ จากการเขา้รับบริการของศูนย์ฯ 

5 นาที 

    

 

เริ่มต้น 

ส้ารวจความต้องการ
ของชุมชน หน่วยงาน 

ในการให้บริการ
วิชาการ 

วางแผนและ
ประสานงานเพื่อจัด

กิจกรรม 

ขออนุญาตจัดกิจกรรม 

การอนุญาตการจัด
กิจกรรม 

เตรียมการด าจัด
กิจกรรม 

ตอบรับการเข้าร่วม 

จัดกิจกรรม 

จบ 

ประเมินความพึงพอใจ 
และการนา้ความรู้ไปใช้ 
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ตารางท่ี 3 ขั้นตอนการให้บริการวิชาการงานฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับอัญมณีและเครื่องประดับ กรณีการ
อบรมตามค าร้องขอของผู้รับบริการ 

ผู้รับผิดชอบ 
แผนภูมิงาน 

(Work Flow) 
ขั้นตอน/วิธกีารด าเนินงาน 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

  
 
 

  

ผู้ขอรับบริการ  - ผู้รับบริการประสานงานกับเจ้าหน้าท่ี เพื่อช้ีแจง
รายละเอียดค่าใช้จ่าย และก าหนดหัวข้อ/วัน/เวลาใน
การเข้ารับการอบรม 
- ส่งหนังสือขอรับบริการงานมายังมหาวิทยาลยั 

3-5 วัน 

ฝ่ายธุรการ  
 

- ธุรการลงทะเบยีนรับหนังสือและน าเสนอผู้บริหาร 1-2 วัน 

ผู้อ านวยการ/
ผู้บริหาร 

 
 

- ผู้บริหารพิจารณาลงนามเห็นชอบ 1 วัน 

ฝ่ายธุรการ  - ธุรการรับเรื่องพิจารณาจากผูบ้รหิารและแจ้งศูนย์ฯ
พร้อมส าเนาเอกสารให้แก่หัวหน้าศูนย์ฯ 
- ผู้รับบริการช าระคา่บริการหลักสตูรละ 5,000 บาท 

1 วัน 

ศูนย์ศึกษาและ
พัฒนาอัญมณ ี

 - ด าเนินการจดัอบรม ให้กับผู้เข้ารับบริการ ในวันเวลา 
ที่ก าหนด 
 

1 วัน 

ผู้ขอรับบริการ 
 

 - ผู้รับบริการประเมินความพึงพอใจในการเข้ารับ
บริการของศูนย ์

5 นาที 

 
 

   

 
  

 
  
 
 
 
 

ผู้รับบริการตดิต่อ 
ขอรับบริการ 

หน่วยงานหรือชุมชน 
ร้องขอเข้าศึกษาดูงาน 

ธุรการรับเรื่องและเสนอผู้บรหิาร 

ผู้บริหารพิจารณาเห็นชอบ 

แจ้งศูนย์ศึกษาและ
พัฒนาอัญมณ ี

ศูนย์ฯ รับเรื่องและ
ประสานงาน 

ประเมินความพึงพอใจ 

จบ 
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ตารางท่ี 4 ขั้นตอนการให้บริการวิชาการงานบริการความรู้ ข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับอัญมณีและ
เครื่องประดับ กรณีขอศึกษาดูงานชมนิทรรศการศูนย์ศึกษาและพัฒนาอัญมณี 

ผู้รับผิดชอบ 
แผนภูมิงาน 

(Work Flow) 
ขั้นตอน/วิธกีารด าเนินงาน 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

  
 
 

  

ผู้ขอรับบริการ  - ผู้รับบริการประสานงานกับเจ้าหน้าท่ี เพื่อก าหนด 
วัน เวลาในการเข้าศึกษาดูงาน 
- ส่งหนังสือขออนุญาตดูงานมายังมหาวิทยาลยั 

3-5 วัน 

ฝ่ายธุรการ  
 

- ธุรการลงทะเบยีนรับหนังสือและน าเสนอผู้บริหาร 1-2 วัน 

ผู้อ านวยการ/
ผู้บริหาร 

 
 

- ผู้บริหารพิจารณาลงนามเห็นชอบ 1 วัน 

ฝ่ายธุรการ  - ธุรการรับเรื่องพิจารณาจากผูบ้รหิารและแจ้งศูนย์
ศึกษาและพัฒนาอัญมณีพร้อมส าเนาเอกสารให้แก่
หัวหน้าศูนย์ฯ 

1 วัน 

ศูนย์ศึกษาและ
พัฒนาอัญมณ ี

 - ด าเนินการจดักิจกรรม ให้กับผู้เข้ารับบริการ ในวัน
เวลา ท่ีก าหนด 

1 วัน 

ผู้ขอรับบริการ 
 

 - ผู้รับบริการประเมินความพึงพอใจในการเข้ารับ
บริการของศูนย ์

5 นาที 

 
 

   

 
หมายเหตุ: หากเป็นกรณีท่ีผู้รับบริการต้องการเข้ามาใช้บริการห้องสมุดศูนย์ศึกษาและพัฒนาอัญมณี เพื่อค้นคว้า
ข้อมูล สามารถเข้ารับบริการได้ตามวัน และเวลาท าการ (จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.00 น.) โดยไม่ต้องแจ้ง
ล่วงหน้า 
 
 
 
 
 
 

หน่วยงานหรือชุมชน 
ร้องขอเข้าศึกษาดูงาน 

ธุรการรับเรื่องและเสนอผู้บรหิาร 

ผู้บริหารพิจารณาเห็นชอบ 

แจ้งศูนย์ศึกษาและ
พัฒนาอัญมณ ี

ศูนย์ฯ รับเรื่องและ
ประสานงาน 

จบ 

ผู้รับบริการตดิต่อ 
ขอรับบริการ 

ประเมินความพึงพอใจ 
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ตารางท่ี 5 ขั้นตอนการให้บริการวิชาการงานบริการความรู้ ข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับอัญมณีและ
เครื่องประดับ กรณีร้องขอเพื่อจัดนิทรรศการภายนอก 

ผู้รับผิดชอบ 
แผนภูมิงาน 

(Work Flow) 
ขั้นตอน/วิธกีารด าเนินงาน 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

  
 
 

  

ผู้ขอรับบริการ  - ผู้รับบริการติต่อประสานงานกับเจ้าหน้าท่ี เพื่อแจ้ง 
วัน เวลา และสถานท่ีในการจดันิทรรศการ 
- ส่งหนังสือขอรับบริการมายังมหาวิทยาลัย 

3-5 วัน 

ฝ่ายธุรการ  
 

- ธุรการลงทะเบยีนรับหนังสือและน าเสนอผู้บริหาร 1-2 วัน 

ผู้อ านวยการ/
ผู้บริหาร 

 
 

- ผู้บริหารพิจารณาลงนามเห็นชอบ 1 วัน 

ฝ่ายธุรการ  - ธุรการรับเรื่องพิจารณาจากผูบ้รหิารและแจ้งศูนย์
ศึกษาและพัฒนาอัญมณีพร้อมส าเนาเอกสารให้แก่
หัวหน้าศูนย์ฯ 

1 วัน 

ศูนย์ศึกษาและ
พัฒนาอัญมณ ี

 - ด าเนินการจดันิทรรศการภายนอก ให้กับผู้เข้ารับ
บริการ ตามวัน เวลา และสถานท่ีที่ก าหนด 

ตามจ านวนวันท่ี
ผู้รับบริการร้อง
ขอ 

ผู้ขอรับบริการ 
 

 - ผู้รับบริการประเมินความพึงพอใจในการเข้ารับ
บริการของศูนย ์

5 นาที 

 
 

   

 
แนวทางในการปฏิบัติของบุคลากร 

หัวหน้าและเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาอัญมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด มีการ
ปฏิบัติงาน โดยยึดหลัก ดังนี้ 
   1. การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนการปฎิบัติงาน 
  2. มีจิตรบริการที่ดี 
  3. ระเบียบวินัยจรรยาบรรณ 
  4. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ต่อผู้รับบริการ  
  5. การสื่อสารรายงานให้ความคืบหน้าของการด าเนินงานหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการท างาน
ต่อเนื่อง  
 

หน่วยงานหรือชุมชน 
ร้องขอเข้าศึกษาดูงาน 

ธุรการรับเรื่องและเสนอผู้บรหิาร 

ผู้บริหารพิจารณาเห็นชอบ 

แจ้งศูนย์ศึกษาและ
พัฒนาอัญมณ ี

ศูนย์ฯ รับเรื่องและ
ประสานงาน 

จบ 

ผู้รับบริการตดิต่อ 
ขอรับบริการ 

ประเมินความพึงพอใจ 
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ระบบติดตามประเมินผล 
 -  ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการเข้ารับบริการ ได้รับความรู้และสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  

-  ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้ตามตัวชี้วัด ของแผนโครงการ/กิจกรรม 
 
แบบฟอร์มท่ีใช้ 
 1. แบบฟอร์มขอรับบริการตรวจสอบวิเคราะห์อัญมณี (กรณีขอรับบริการตรวจสอบวิเคราะห์อัญมณี) 
 2. หนังสือตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมการอบรม (กรณีเข้าร่วมการอบรม ที่จัดโดยศูนย์ฯ) 
 3. หนังสือขอรับบริการการรับการอบรม (กรณีร้องขอให้ศูนย์ฯ จัดอบรมในหัวข้อที่ผู้รับบริการต้องการ) 

4. หนังสือขออนุญาตศึกษาดูงานและรับฟังบรรยาย (กรณีขอเข้าศึกษา ชมนิทรรศการพร้อมการ
บรรยายให้ความรู้ภายในศูนย์ฯ) 

5. หนังสือขอความอนุเคราะห์จัดนิทรรศการ (กรณีร้องขอให้ศูนย์ฯ ออกจัดนิทรรศการ พร้อมบรรยาย
ความรู้เกี่ยวกับอัญมณีและเครื่องประดับภายนอกศูนย์ฯ)  
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
แบบฟอร์มขอรับบริการตรวจสอบวิเคราะห์อัญมณี 
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แบบค าร้องขอตรวจวิเคราะห์อัญมณี 

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาอัญมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 
 

ใบค้าร้องเลขที.่.................................................  ลงวันที่.......................................................... 
เรียน ผู้อ้านวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาอัญมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏก้าแพงเพชร แม่สอด 
 ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว...................................................................................................................
ที่อยู่......................................หมู่ที.่............ต้าบล.............................อ้าเภอ..........................จังหวัด.........................
เบอร์โทรศัพท.์.......................................ชื่อสถานประกอบการ (ถ้ามี)......................................................................
ที่ตั งสถานประกอบการ................................................................................................................... .......................... 
ทะเบียนการค้าสถานประกอบการ......................................................................เบอร์โทรศัพท.์.............................. 
 ขอส่งตัวอย่างอัญมณีเพ่ือตรวจวิเคราะห์ จ้านวนตัวอย่างที่ส่งรวม…………….ตัวอย่าง ดังรายการ 

1. ……………..…..…………น ้าหนัก……...……กะรัต   ใบรับรองพร้อมรูปภาพ  
2. ………………..…..………น ้าหนัก……………กะรัต   ใบรับรองพร้อมรูปภาพ  
3. ………………….…………น ้าหนัก……………กะรัต   ใบรับรองพร้อมรูปภาพ  
4. ………………..…..………น ้าหนัก……...……กะรัต   ใบรับรองพร้อมรูปภาพ  
5. ………………..…..………น ้าหนัก……...……กะรัต   ใบรับรองพร้อมรูปภาพ  

และไม่มีการรับตัวอย่างนอกเวลาด้าเนินงาน โดยจะรับในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น. 

ในการนี ข้าพเจ้ายินดีรับผิดชอบค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างอัญมณี ตามที่
ศูนยศ์ึกษาและพัฒนาอัญมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏก้าแพงเพชร แม่สอด ก้าหนด 

จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณา 

          ………………………………………………………….. 

        (…………………………………………………………) 

  ……………/………………………./…………….. 

ส่วนของเจ้าหน้าที่รับตัวอย่าง 

วันที่ตรวจวิเคราะห์……………………………………..………………วันที่รายงานผล…………………………………………………….
       เจ้าหน้าที่รับตัวอย่าง………………………………………… 
           (………………………………………………) 
                     ..……/….………………./…………….. 
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ภาคผนวก ข 
ตัวอย่างหนงัสือตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมการอบรม 
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แบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการ……………………………… 
………………………………………ชื่อกิจกรรม………………………….……… 

วันที่…………………………………. 
ณ อาคารเพื่อการส่งออก ศูนย์ศึกษาและพัฒนาอัญมณี มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร แม่สอด  

อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
****************************************************************** 

 
ชื่อ-นามสกลุ(ตัวบรรจง)...................................................................................................................................................... 
ที่อยู่
............................................................................................................................................................................................. 
…………………………................................................................................................................................................................ 
เบอร์โทรศัพท์
............................................................................................................................................................................................. 
อีเมล์
............................................................................................................................................................................................. 
 
 ข้าพเจ้ามีความประสงค์เข้าร่วมการโครงการ………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
ลงชื่อ............................................................ผู้เข้าสัมมนาฯ 
     (............................................................) 
 

 
 
 
 
 

ผู้มีความประสงค์สามารถส่งเอกสารมาได้ที่ 
jajanatta@gmail.com 

อ.ณัฐภาณี บัวด ี
มหาวิทยาลยัราชภัฏก้าแพงเพชร แม่สอด 

Tel. 081-8019008 

mailto:jajanatta@gmail.com
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ภาคผนวก ค 
ตัวอย่างหนงัสือขอรับบริการการรับการอบรม 
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ที่ …………………………                                                  ชื่อหน่วยงาน                           . 
                                  ที่อยู่หน่วยงาน                         . 
                          

                  วันที่     เดือน      ป ี
 

เรื่อง  ขอรับบริการการอบรม 
 

เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก้าแพงเพชร 
 

   ด้วย    ชื่อหน่วยงาน/ขื่อบุคคลขอรับบริการ   มีความประสงค์ให้ศูนย์ศึกษาและพัฒนาอัญมณี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก้าแพงเพชร แม่สอด ให้บริการวิชาการในการการอบรมชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับอัญมณีและ
เครื่องประดับ ในหัวข้อเรื่อง     หัวข้อที่ต้องการได้รับการอบรม    ใน   วัน    เวลา   ณ ศูนย์ศึกษาและ
พัฒนาอัญมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏก้าแพงเพชร แม่สอด เพ่ือน้าความรู้เกี่ยวกับอัญมณีและเครื่องประดับที่ได้
จากการอบรมเชิงปฏิบัติการไปประยุกตใ์ช้ต่อไป 
 

  ในการนี     ชื่อหน่วยงาน/ขื่อบุคคลขอรับบริการ   ใคร่ขอรับบริการการอบรม จากศูนย์ศึกษา
และพัฒนาอัญมณี มหิทยาลัยราชภัฏก้าแพงเพชร แม่สอด โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเป็นจ้านวนเงิน 5,000 บาท เพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในวัน เวลา และสถานที่
ดังกล่าว  
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดอนุญาตให้การจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะ
ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี และขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งมา ณ โอกาสนี  
 

              ขอแสดงความนับถือ 

 
            (        ชื่อผู้ขอรับบริการ          ) 

      ต้าแหน่งในหน่วยงาน (ถ้ามี)  
 

 
 
 
 
    ชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)      .       
    เบอรโ์ทรศัพท์             . 
   เบอร์โทรสาร (ถ้ามี)       . 
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ภาคผนวก ง 
ตัวอย่างหนงัสือขออนุญาตศึกษาดูงานและรับฟังบรรยาย 
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ที่ …………………………                                                  ชื่อหน่วยงาน                           . 
                                  ที่อยู่หน่วยงาน                         . 
                          

                  วันที่     เดือน      ป ี
 

เรื่อง  ขออนุญาตศึกษาดูงานและรับฟังบรรยาย 
 

เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก้าแพงเพชร 
 

   ด้วย    ชื่อหน่วยงาน/ขื่อบุคคลขอรับบริการ   มีความประสงค์เข้าศึกษาดูงานนิทรรศการ
ภายในศูนย์ศึกษาและพัฒนาอัญมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏก้าแพงเพชร แม่สอด และรับฟังการบรรยายความรู้
เกี่ยวกับอัญมณีและเครื่องประดับ ในหัวข้อเรื่อง     หัวข้อที่ต้องการได้รับการอบรม    ใน   วัน    เวลา   ณ 
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาอัญมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏก้าแพงเพชร แม่สอด เพ่ือน้าความรู้เกี่ยวกับอัญมณีและ
เครื่องประดับที่ได้จากศึกษาดูงานชมนิทรรศการและรับฟังบรรยายไปประยุกตใ์ช้ต่อไป 
 

  ในการนี     ชื่อหน่วยงาน/ขื่อบุคคลขอรับบริการ   ใคร่ขอรับอนุญาตศึกษาดูงานนิทรรศการ
และรับฟังการบรรยายจากวิทยากร ของศูนย์ศึกษาและพัฒนาอัญมณี มหิทยาลัยราชภัฏก้าแพงเพชร แม่สอด ใน
วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว  
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดอนุญาตให้เข้าศึกษาดูงาน และอนุเคราะห์วิทยากรเพ่ือบรรยายให้ความรู้ 
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี และขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งมา ณ โอกาสนี  
 

              ขอแสดงความนับถือ 

 
            (        ชื่อผู้ขอรับบริการ          ) 

      ต้าแหน่งในหน่วยงาน (ถ้ามี)  
 

 
 
 
 
    ชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)      .       
    เบอรโ์ทรศัพท์             . 
   เบอร์โทรสาร (ถ้ามี)       . 
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ภาคผนวก จ 
ตัวอย่างหนงัสือขอความอนุเคราะห์จัดนิทรรศการ 
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ที่ …………………………                                                  ชื่อหน่วยงาน                           . 
                                  ที่อยู่หน่วยงาน                         . 
                          

                  วันที่     เดือน      ป ี
 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์จัดนิทรรศการ 
 

เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก้าแพงเพชร 
 

   ด้วย    ชื่อหน่วยงาน/ขื่อบุคคลขอรับบริการ   ได้มีการจัด     ชื่อโครงการ/กิจกรรม         ขึ น 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ       วัตถุประสงค์ของการจัดงาน          ซึ่งได้เล็งเห็นว่า ศูนย์ศึกษาและพัฒนาอัญมณี
และเครื่องประดับ มหาวิทยาลัยราชภัฏก้าแพงเพชร แม่สอด มีองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ และเหมาะสมกับการ
น้ามาเผยแพร่ความรู้ส้าหรับการจัดกิจกรรมในครั งนี  จึงขอความอนุเคราะห์ให้ศูนย์ศึกษาและพัฒนาอัญมณีและ
เครื่องประดับ มหาวิทยาลัยราชภัฏก้าแพงเพชร มาจัดแสดงนิทรรศการในกิจกรรมในครั งนี  ใน   วัน    เวลา  
และสถานที่       เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม สามารถน้าความรู้เกี่ยวกับอัญมณีและเครื่องประดับที่ได้จากการเข้า
ชมนิทรรศการไปประยุกตใ์ช้ต่อไป 
 

  ในการนี     ชื่อหน่วยงาน/ขื่อบุคคลขอรับบริการ   ใคร่ความอนุเคราะห์ให้ศูนย์ศึกษาและ
พัฒนาอัญมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏก้าแพงเพชร จัดนิทรรศการ พร้อมวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ภายใน
นิทรรศการ ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว  
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดอนุเคราะห์ให้ศูนย์ศึกษาและพัฒนาอัญมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก้าแพงเพชร แม่สอด จัดนิทรรศการและอนุเคราะห์วิทยากร หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จาก
ท่านด้วยดี และขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งมา ณ โอกาสนี  
 

              ขอแสดงความนับถือ 

 
            (        ชื่อผู้ขอรับบริการ          ) 

      ต้าแหน่งในหน่วยงาน (ถ้ามี)  
 

 
 
    ชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)      .       
    เบอรโ์ทรศัพท์             . 
   เบอร์โทรสาร (ถ้ามี)       . 
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ภาคผนวก ฉ 
ตัวอย่างใบรายงานผลการวิเคราะห์อญัมณี 
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