
ประกาศ 

ระเบียบการปฏิบัติของผู้ขอรับบริการวิชาการ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

............................................................................................................................................. 
1. ผู้ขอรับค ำปรึกษำกำรบริกำรวิชำกำร 

         1.1 กรอกแบบฟอร์มขอรับบริกำรวิชำกำร (เอกสำรหมำยเลข 1) 
         1.2 เข้ำรับค ำปรึกษำจำกอำจำรย์/ นักวิจัย ที่มีควำมเชี่ยวชำญตำมค ำขอรับบริกำร 
         1.3 กรอกแบบฟอร์มประเมินประสิทธิภำพกำรขอรับบริกำรวิชำกำร (เอกสำรหมำยเลข 2) 
 2.    ผู้ขอรับบริกำรกำรใช้เครื่องมือทำงวิทยำศำสตร์ 
        2.1 กรอกแบบฟอร์มขอรับบริกำรวิชำกำร (เอกสำรหมำยเลข 1) 
        2.2 เข้ำรับค ำปรึกษำกำรใช้เครื่องมือทำงวิทยำศำสตร์จำกอำจำรย์/ นักวิจัยที่มีควำมช ำนำญ ตำมค ำขอรับ
บริกำร 
        2.3 กรอกแบบฟอร์มกำรขออนุญำตใช้เครื่องมือทำงวิทยำศำสตร์  
         กรอกแบบฟอร์มกำรขออนุญำตใช้อำคำรวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร (ตำมกฎ ระเบียบข้อ
ปฏิบัติกำรกำรใช้เครื่องมือ และกำรใช้อำคำรเรียนของสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร และของ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม) พร้อมทั้งระบุ วัน เดือน ปี และเวลำกำรมำใช้เครื่องตำมจริง 
        2.4 ก่อนกำรใช้เครื่องมือทำงวิทยำศำสตร์ ต้องแจ้งอำจำรย์ / นักวิจัย ผู้รับผิดชอบทุกครั้ง 
              2.5 เม่ือใช้เครื่องมือทำงวิทยำศำสตร์เสร็จเรียบร้อยในแต่ละครั้ง ต้องแจ้งอำจำรย์/ นักวิจัย ผู้รับผิดชอบ  
ทุกครั้ง (เพื่อตรวจสอบควำมเรียบร้อยหลังกำรบริกำร)   
        2.6 จ่ำยค่ำบริกำรกำรใช้เครื่องมือวิทยำศำสตร์ที่ฝ่ำยกำรเงินของมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม และส ำเนำ
เอกสำรใบเสร็จรับเงินให้กับอำจำรย์/ นักวิจัย ผู้รับผิดชอบ (ค่ำบริกำรกำรใช้เครื่องมือทำงวิทยำศำสตร์ เอกสำร
หมำยเลข 3) 

2.7 กรอกแบบฟอร์มประเมินประสิทธิภำพกำรขอรับบริกำรวิชำกำร (เอกสำรหมำยเลข 2)  
 

หมายเหต ุ  -      กำรขอใช้เครื่องมือทำงวิทยำศำสตร์ อนุญำตให้ใช้ได้เฉพำะวันและเวลำรำชกำรเท่ำน้ัน 

- กำรให้บริกำรวิชำกำร ไม่ให้บริกำรเชิงธุรกิจ 
- กรณีบุคลำกรภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม ขอให้ท ำบันทึกข้อควำมกำรขอใช้เครื่องมือทำง

วิทยำศำสตร์จำกหน่วยงำน/สำขำวิชำที่สังกัด ก่อนกำรใช้เครื่องมือน้ันๆ 

- กรณีบุคลำกรภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม ท ำเครื่องมือทำงวิทยำศำสตร์เสียหำยไม่ว่ำกรณี
ใดๆ ให้ด ำเนินกำรของบประมำณกำรซ่อมจำกคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี และด ำเนินเรื่อง
ฎีกำด้วยตนเอง ทั้งน้ีให้ด ำเนินกำรในนำมของสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร  
อน่ึงทำงสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำรจะอ ำนวยควำมสะดวกติดต่อช่ำงและ   
ใบเสนอรำคำให้  

 



บันทึกขอ้ความ 
ส่วนราชการ ...................................................................... มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม 

ท่ี  ................................................  วันที ่ ......................................................................... 
เร่ือง   ขอรับบริกำรวิชำกำร ............................................................................................................... 
 

เรียน   ประธำนสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร 
 

           ด้วยข้ำพเจ้ำ............................................................................ต ำแหน่ง.................................... 
มีควำมประสงค์จะขอใช้/ขอยืม............................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
เพื่อ.......................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
ในวันที่.............เดือน...........................พ.ศ. ....................... เวลำ........................น. 
ถึงวันที่.............เดือน...........................พ.ศ. ....................... เวลำ........................น. 
 ข้ำพเจ้ำทรำบและเข้ำใจระเบียบกำรปฏิบัติของผู้ขอรับบริกำรวิชำกำรของสำขำวิชำวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยีกำรอำหำรเป็นอย่ำงดี และพร้อมที่จะปฏิบัติตำมระเบียบอย่ำงเคร่งครัดทุกประกำร 

 
              จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำอนุญำต 
 
 

............................................................... 
    (................................................)  
 
............................................................... 
    (................................................)  
                 ผู้รับรอง 

 
 

 

 

 

                      
 

เอกสำรหมำยเลข 1 



แบบประเมินประสิทธิภาพการขอรับบริการวิชาการ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 

วัน เดือน ปี ที่ขอรับบริกำรวิชำกำร................................................................................................................. 
เร่ือง................................................................................................................................................................. 
ชื่อผู้ขอรับบริกำรวิชำกำร................................................................................................................................ 
 

ค าชี้แจง  โปรดท ำเคร่ืองหมำยถูกลงในช่องที่ตรงกับควำมเห็นของท่ำนมำกที่สุด 

 

  ควำมพึงพอใจในกำรขอรับบริกำรวิชำกำร 
   5 = ดีมำก  4 = ดี          3 = พอใช้           2 = น้อย           1= น้อยมำก 
 

รายการ 5 4 3 2 1 
1. กำรให้ควำมร่วมมือในกำรบริกำรวิชำกำรของเจ้ำหน้ำที่/อำจำรย์      

2. ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรบริกำรวิชำกำร      

3. ระยะเวลำ กระบวนกำร หรือขั้นตอนกำรให้บริกำร      

4. กำรน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวัน/งำนวิจัย/อำชีพ      

5. สถำนที่และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่ใช้ในกำรบริกำรวิชำกำร      

6. สรุปภำพรวมและคุณภำพของกำรบริกำรวิชำกำร      

 

กรณขีอรับบริกำรกำรใช้เคร่ืองมือทำงวิทยำศำสตร์ โปรดท ำข้อ 7 เพิ่มเติม 
 

รายการ 5 4 3 2 1 
7. ควำมเหมำะสมของเคร่ืองมือทำงวิทยำศำสตร์ที่ได้รับจำกกำรบริกำร      

 

 

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ .......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 

ขอขอบคุณ 
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รายการเคร่ืองมือทางวิทยาศาสตร์ ส าหรับบุคลากรภายใน 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 
ที ่ ชนิดครุภณัฑ ์ บริเวณที่ตั้ง อัตรา

ค่าบริการ/
ครั้ง/เครื่อง 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ
ร่วมกับ
เจ้าหน้าท่ี 

หมายเหตุ 

ครุภัณฑ์ส าหรบังานด้านการวิเคราะห ์

1 เครื่องเขย่ำ (Vortex Genie 2) ห้องเครื่องช่ัง    

2 
เครื่องช่ังไฟฟ้ำBalance ทศนิยม 2 ต ำแหน่ง         
PG2002-S Mettler Toledo 

ห้องเครื่องช่ัง  
  

3 เครื่องช่ังไฟฟ้ำ ทศนิยม 3 ต ำแหนง่ BS323S Sartorius ห้องเครื่องช่ัง    

4 
เครื่องช่ังไฟฟ้ำ ทศนิยม 4 ต ำแหนง่ รุ่น SE224S 
ผลิตภัณฑ์ Sartorius 

ห้องเครื่องช่ัง  
  

5 
เครื่องช่ังไฟฟ้ำ Balance ทศนิยม 4 ต ำแหน่ง AG204 
Mettler Toledo 

ห้องเครื่องช่ัง  
  

6 
เครื่องช่ังน้ ำหนัก ทศนิยม 4 ต ำแหน่ง ระบบ 
Calebration รุ่น EP 214C Ohaus  

ห้องเครื่องช่ัง  
  

7 ชุดตรวจสอบเปอร์เซ็น Polar Compund 
ห้องประกัน
คุณภำพ 

 
  

8 ตู้แช่เย็นกระจก 3 บำน ป.อำหำร 3    

9 ตู้ดูดควำมช้ืน (Dessiccator  cabinet) ห้องเครื่องช่ัง    

10 ตู้ดูดควัน รุ่น FF 150 ยี่ห้อ Bosstech ป.อำหำร3    

11 ตู้บ่มเพำะเลี้ยงเช้ืออุณหภูมิต่ ำ ยี่หอ้ Lovibord 
ห้องวิเครำะห์

ช้ันสูง 
 

  

12 ตู้บ่มเพำะเลี้ยงเช้ือ ยี่ห้อ Memmert  ป.อำหำร 3    

13 ตู้อบลมร้อน (Hot  air  oven) Binder ป.อำหำร 3    

14 ตู้อบลมร้อน (Hot  air  oven) Labec ป.อำหำร 3    

15 ตู้อบลมร้อน (Hot  air  oven) Binder ป.อำหำร 3    

16 เครื่องตีปั่นควำมเร็วสูง (Homogenizer) 
ห้องประกัน
คุณภำพ 

 
  

เอกสำรหมำยเลข 3 



ที ่ ชนิดครุภณัฑ ์ บริเวณที่ตั้ง อัตรา
ค่าบริการ/
ครั้ง/เครื่อง 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ
ร่วมกับ
เจ้าหน้าท่ี 

หมายเหตุ 

17 เครื่องท ำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง(Freeze-dryer) 
ห้องประกัน
คุณภำพ 

 
  

18 เทอร์โมมิเตอร์ Testo ป.อำหำร 3    

19 
แผ่นให้ควำมร้อน  (Hot  plate  with  magnetic  
stirrer) 

ป.อำหำร 3  
  

20 เครื่องปรับอุณหภูมิด้วยน้ ำ (Water  bath)  ป.อำหำร 3    

21 เครื่องปรับอุณหภูมิด้วยน้ ำ (Water  bath)  ป.อำหำร 3    

22 เครื่องมือดูดสำรละลำยอัตโนมัต ิ//1000 ไมโครลิตร ป.อำหำร3    

23 เครื่องร่อนแยกขนำด (Sieve  shaker) ป.อำหำร 3    

24 เครื่องระเหยสุญญำกำศพร้อมปั๊ม 
ห้องวิเครำะห์

ช้ันสูง 
 

  

25 เครื่องวัดควำมหนดื Viscometer 
ห้องประกัน
คุณภำพ 

 
  

26 
เครื่องวัดควำมเปน็กรด – ด่ำง (pH  meter)            
แบบตัง้โต๊ะ 

ห้องประกัน
คุณภำพ 

 
  

27 เครื่องวัดค่ำ Aw   
ห้องวิเครำะห์

ช้ันสูง 
 

  

28 เครื่องวัดควำมหนดืของผลิตภัณฑ์แป้ง(RVA) 
ห้องวิเครำะห์

ช้ันสูง 
 

  

29 เครื่องวัดเนื้อสัมผัสของอำหำร ยีห่้อ TA.XT.plus 
ห้องประกัน
คุณภำพ 

 
  

30 เครื่องวัดปริมำณควำมช้ืน (Moisture analyzer)  ห้องเครื่องช่ัง  
  

31 
เครื่องวัดปริมำณแอลกอฮอล ์(alcohol  level  
measurement) 

ห้องประกัน
คุณภำพ 

 
  

32 เครื่องวัดส ี Hunter Lab  รุ่น Color Quest XE  
ห้องประกัน
คุณภำพ 

 
  

33 
เครื่องวิเครำะห์ไขมัน (soxhlet extraction) ยี่ห้อ 
BUCHI Extraction System B-811 

ป.อำหำร 3  
  



ที ่ ชนิดครุภณัฑ ์ บริเวณที่ตั้ง อัตรา
ค่าบริการ/
ครั้ง/เครื่อง 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ
ร่วมกับ
เจ้าหน้าท่ี 

หมายเหตุ 

34 
เครื่องวิเครำะห์ไขมัน (Extraction  system) รุ่น 
SOX412 Macro ยี่ห้อ Gerhardt 

ป.อำหำร 3  
  

35 
เครื่องวิเครำะห์ไขมันนม (Milk  quality  
analyzer/Gerber) 

ป.อำหำร 3  
  

36 
เครื่องวิเครำะห์คุณภำพไข่ (Egg  quality  
measurement) 

ห้องประกัน
คุณภำพ 

 
  

37 
เครื่องวิเครำะห์เถ้ำ (fernace) ยี่ห้อ CARBOLITE                                   
ชนิด RWF 11/23 1100oC 

ป.อำหำร 3  
  

38 
เครื่องวิเครำะห์โปรตีนและไนโตเจน (Protein  and  
Nitrogen  Analyzer) Kjeldahl (Buchi) 

ป.อำหำร 3  
  

39 เครื่องวิเครำะห์โปรตีน ยี่ห้อ Gerhardt ป.อำหำร 3    

40 เครื่องวิเครำะห์เส้นใย  ยี่ห้อ VELPITALY รุ่นFIWE6   ป.อำหำร 3    

41 หม้อนึ่งควำมดันแบบไฟฟ้ำ (Autoclave) ป.อำหำร 3    

ครุภัณฑ์ส าหรบังานด้านแปรรปู 

1 
เครื่องช่ังไฟฟ้ำ ทศนิยม 2 ต ำแหนง่ รุ่น SE3202S 
ผลิตภัณฑ์ Sartorius 

ป.อำหำร 4  
  

2 เครื่องช่ังทศนิยม 2 ต ำแหน่ง 10 กก.ขึ้นไป ป.อำหำร4    

3 เครื่องช่ังน้ ำหนัก ขนำด 30กก. CD11 Ohaus  ป.อำหำร4    

4 เครื่องแช่เยือกแข็ง (Freezer) ป.อำหำร4    

5 เครื่องแช่เย็นแบบ Air blast ป.อำหำร 3    

6 
ตู้แช่ไอศกรีม/ตู้แช่แข็งบำนโค้ง รุ่น 5CGF 400 AZ 
ของ Intercool 

ป.อำหำร 4  
  

7 ตู้แช่แข็ง รุ่น SHP 320 SAP ของ Intercool ป.อำหำร 4    

8 เครื่องซีลปดิถุงพลำสติก ป. อำหำร 4    

9 ตู้เย็น -20o C ฝำเปิดบน (SANYO)  ป.อำหำร 3    

10 ตู้เย็นชำร์ป D48H ป.อำหำร 4    

11 เตำไมโครเวฟชำร์ป ควำมจุ 22 ลิตร ป.อำหำร 4    



ที ่ ชนิดครุภณัฑ ์ บริเวณที่ตั้ง อัตรา
ค่าบริการ/
ครั้ง/เครื่อง 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ
ร่วมกับ
เจ้าหน้าท่ี 

หมายเหตุ 

12 ตู้อบลมร้อนระบบไฟฟ้ำ ขนำด 8 ถำด ป.อำหำร4    

13 เครื่องตีผสมเอนกประสงค ์ ป.อำหำร 4    

14 เครื่องท ำแห้งแบบใช้ลมเป่ำ (tray  drier)  ป.อำหำร4    

15 เครื่องทอดน้ ำมันท่วม (deep  frying  machine) 1 ป.อำหำร4    

16 เครื่องทอดน้ ำมันท่วม (deep  frying  machine) 2 ป.อำหำร 4    

17 เครื่องทอดสุญญำกำศ (vacuum  fry  machine) ป.อำหำร 4    

18 เครื่องท ำพำสต้ำ ป. อำหำร 4    

19 เครื่องท ำวิปครีม ป. อำหำร 4    

20 เครื่องท ำโดนทั ป. อำหำร 4    

21 เครื่องท ำวัฟเฟิ้ล ป. อำหำร 4    

22 เครื่องท ำไอศกรีม (Ice  cream  maker) ป.อำหำร4    

23 เครื่องท ำไอศกรีมขนำดเล็ก ป. อำหำร 4    

24 
เครื่องท ำไอศกรีม  (Countertop  soft  ice  cream) 
220-240 V/50H 

ป.อำหำร4  
  

25 เครื่องคั้นน้ ำผลไม้แยกกำก-น้ ำ ระบบไฮโดรลคิ  ป.อำหำร4    

26 เครื่องบดย่อยช้ินผลไม ้รุ่นหัวขดู 8 นิ้ว ป.อำหำร4    

27 เครื่องบดเนื้อ (Meat  Grinder) ป.อำหำร 4    

28 เครื่องบรรจุไส้ (Stuffer) ป.อำหำร4    

29 
 

เครื่องปิดผนึกระบบสุญญำกำศ (vacuum  packaging  
machine) ของ VAC-STAR S220L 

ป.อำหำร4  
  

30 
เครื่องปิดผนึกระบบสุญญำกำศ(vacuum/gassing 
double seaming) ของ Webomatic 

ป.อำหำร 4  
  

31 เครื่องปิดผนึกถุงด้วยมือ (Mechanical  clipper) ป.อำหำร4    

32 เครื่องปิดฝำกระป๋อง (vacuum  seamer)  ป.อำหำร4    

33 เครื่องปั่นผสมเนื้อ (Meat  chopper) ป.อำหำร4    

34 เครื่องปั่นผสมด้วยมือ ป. อำหำร 4    



ที ่ ชนิดครุภณัฑ ์ บริเวณที่ตั้ง อัตรา
ค่าบริการ/
ครั้ง/เครื่อง 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ
ร่วมกับ
เจ้าหน้าท่ี 

หมายเหตุ 

35 เครื่องปั่นน้ ำผลไม ้ ป. อำหำร 4    

36 เครื่องมดัไส้กรอก (Hand  linker) ป.อำหำร4    

37 
เครื่องแยกสกัดน้ ำผลไมเ้อนกประสงค ์ยี่ห้อ Herine 
รุ่น HL 2000  

ป.อำหำร 4  
  

38 เครื่องรมควันผลติภัณฑ์เนื้อ (Meat  smokehouse) ป.อำหำร 4    

39 เครื่องรดีเส้นบะหมี ่ ป. อำหำร 4    

40 
เครื่องวัดควำมหวำนแบบมือถือ 
Refractometer:handheld 

ป.อำหำร 4  
  

41 เครื่องวัดปริมำณเกลือแบบมือถือ Salinity:handheld ป.อำหำร 4    

42 เครื่องสับผสม (Silent Cutter) ป.อำหำร4    

43 เครื่องสับเนื้อยีห่้อ cuttex MOD M11 ป.อำหำร 4    

44 เครื่องหั่นเนื้อ (Meat  Slicer) ป.อำหำร4    

45 เครื่องอดัฝำจบี ป.อำหำร 4    

46 อุปกรณ์ตรวจสอบกระป๋อง ป.อำหำร3    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


