
สรุปงานบริการนางกรรณิการ์  ไทรงาม 
 

1. งานบริการ เตรียมปฏิบัติการส าหรับการเรียนการสอน    จ านวน 5   ครั้ง  (เม.ย.64-ก.ย.64) 
ที ่ วัน/เดือน/ปี หน่วยงาน/ผู้ที่รับบริการ รายการ 
1. 1 ต.ค.64 อ.สุพิตา พูลสมบัติ เบิกวัสดุ-ของสด เช่น แก้วพลาสติก เห็ด 
2. 1 ต.ค.64 อ.จันทนา  ก่อนเก่า เตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ 3 ตัวอย่าง 
3. 4 ต.ค.64 อ.จันทนา  ก่อนเก่า เตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ PCA,NA,PDA 
4. 5 ต.ค.64 อ.จันทนา  ก่อนเก่า เตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ PCA,NA 
5 6 ต.ค.64 อ.จันทนา  ก่อนเก่า เตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ PCA,NA 

 
2. งานบริการ เตรียมปฏิบัติการส าหรับการเรียนการสอน  จ านวน 10  ครั้ง (ต.ค.64-10 มี.ค.65) 

ที ่ วัน/เดือน/ปี หน่วยงาน/ผู้ที่รับบริการ รายการ 
1. 4-5 พ.ย.64 อ.สุพิตา พูลสมบัติ เบิกวัสดุ-ของสด  วัสดุสิ้นเปลือง 
2. 8 พ.ย.64  อ.สุพิตา พูลสมบัติ เพาะหัวหอมส าหรับท าปฏิบัติการ 
3. 18 พ.ย.64 อ.ด ารงค์  พงศ์พุทธชาติ เบิกแอลกอฮอล์ส าหรับท าปฏิบัติการ 
4. 13 ธ.ค.64  อ.สุพิตา พูลสมบัติ เตรียมรากหอมส าหรับท าปฏิบัติการ 
5. 25 ม.ค.65 อ.สุพิตา  พูลสมบัติ เตรียมชุดย้อมแกรม 
6. 7 ก.พ.65 อ.สุพิตา พูลสมบัติ เตรียมของสดและกล้องจุลทรรศน์ ใช้ใน

รายวิชา ชีววิทยาพ้ืนฐาน 
7. 7 ก.พ.65 อ.วุฒิชัย ฤทธิ เตรียมอุปกรณ์ วิชา ระบบนิเวศน์ 
8. 8-9 ก.พ.65 อ.ดร.สุมิตานันท์ จันทะบุรี เตรียมอุปกรณ์ ปฏิบัติการสรีรวิทยา  
9. 17 ก.พ.65 อ.สุพิตา พูลสมบัติ เตรียมรากหอมส าหรับท าปฏิบัติการ 
10. 4 มี.ค.65 อ.จันทนา  ก่อนเก่า เตรียมอุปกรณ์ ของสด สารเคมี ส าหรับท า

ปฏิบัติการ 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. งานบริการ ติดตามและเบิกจ่ายโครงการของสาขาวิชาชีววิทยา จ านวน  19 โครงการ  
(ต.ค.64-10 มี.ค.65) 

ที ่ วัน/เดือน/ปี หน่วยงาน/ผู้ที่รับบริการ รายการ 
1. 6 ธ.ค.65 อ.ดร.ประดิพันธ์ ทองแถม ณ อยุธยา โครงการปลูกพืชฉายรังสี (กรีนยู) 
2. 6 ธ.ค.65 อ.ดร.ประดิพันธ์ ทองแถม ณ อยุธยา โครงการปลูกพืชไม้ดอกไม้ประดับ (กรีนยู) 
3. 13 ธ.ค.65 อ.ดร.ประดิพันธ์ ทองแถม ณ อยุธยา โครงการธนาคารขยะแห่งมหาวิทยาลัยฯ(กรีนยู) 
4. 13 ธ.ค.65 อ.ดร.ประดิพันธ์ ทองแถม ณ อยุธยา โครงการส ารวจยานพาหนะฯ (กรีนยู) 
5. 13 ธ.ค.65 อ.ดร.ญาณพัฒน์ พรมประสิทธิ์ โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม(กรีนยู) 
6. 13 ธ.ค.65 อ.ดร.ญาณพัฒน์ พรมประสิทธิ์ โครงการสวนสวยน้ าใส(กรีนยู) 
7. 13 ธ.ค.65 อ.ดร.สุมิตานันท์ จันทะบุรี โครงการปลูกอนุรักษ์พืชสมุนไพรฯ (กรีนยู) 
8. 13 ธ.ค.65 อ.ดร.สุมิตานันท์ จันทะบุรี โครงการการท าปุ๋ยหมักจากวัสดุเหลือทิ้งทาง

การเกษตรฯ (กรีนยู) 
9. 17 ธ.ค.65 อ.ดร.ไกรฤกษ์ ทวีเชื้อ โครงการศึกษาชีววิทยาของนกกระจาบทอง 

(กรีนยู) 
10. 17 ธ.ค.65 อ.ดร.ไกรฤกษ์ ทวีเชื้อ โครงการศึกษาชีววิทยาของนกกระจาบธรรมดา

(กรีนยู) 
11. 22 ธ.ค.65 อ.วุฒิชัย ฤทธิ โครงการอนุรักษ์พันธุ์ไม้น้ า  (กรีนยู) 
12.  22 ธ.ค.65 อ.วุฒิชัย ฤทธิ โครงการขยายพันธุ์กล้วยไม้ด้วยเทคนิคการ

เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชฯ(กรีนยู) 
13. 24 ธ.ค.65 อ.ดร.สุมิตานันท์ จันทะบุรี โครงการ การเลี้ยงแหนแดงเพื่อท าปุ๋ยพืชสด 

(กรีนยู) 
14. 24  ธ.ค.65 อ.ดร.สุมิตานันท์ จันทะบุรี โครงการเสริมสร้างจิตส านึกรักต้นไม้: ปลูกต้นไม้

และดูแลต้นไม้ในบริเวณสวนพฤกษศาสตร์เพชร
วนาลัย(กรีนยู) 

15 24 ธ.ค.65 อ.ดร.ญาณพัฒน์ พรมประสิทธิ์ โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ฯ (อพ.สธ) 
16. 17 ม.ค.65 อ.วุฒิชัย ฤทธิ โครงการรวบรวมและอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้

(อพ.สธ)  
17. 17 ม.ค.65 อ.วุฒิชัย ฤทธิ โครงการจัดท าหนังสือพรรณไม้ ฯ เล่ม 3 

(อพ.สธ)  
18. 30 ธ.ค.65 อ.ดร.สุมิตานันท์ จันทะบุรี โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างมูลค่าข้าว

หอมพ้ืนเมือง (อพ.สธ) 
19. 30 ม.ค.65 อ.ดร.สุมิตานันท์ จันทะบุรี โครงการพัฒนาข้าวเพื่อการอนุรักษ์ ฯ (อพ.สธ) 




