นางภัทรภรณ์ ผลดี
ตำแหน่ง : นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน

คุณวุฒิทางการศึกษา
 ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) (พืชศาสตร์) สาขาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
054466666 ต่อ 1730
Phatarapornk.kp@up.ac.th

สำนักงำนคณะวิทยำศำตร์
มหำวิทยำลัยพะเยำ

รางวัลด้านการปฏิ บตั ิ งาน
 BEST IDEA 2016
รำงวัลบุคลำกรสำยสนับสนุ น เครือเทำ-งำม
ประเภทดีเด่น ของคณะวิทยำศำสตร์
มหำวิทยำลัยในเครือเทำ-งำม ประจำปี
กำรศึกษำ 2558

 BEST IDEA 2016
รำงวัลบุคลำกรดีเด่น อันดับ 1 สำยสนับสนุ น
มหำวิทยำลัยพะเยำ ประจำปี 2559

รางวัลด้านการวิ จยั / R2R
 BEST IDEA 2015
รำงวัลกำรนำเสนอผลงำนวิจัยดีเด่น เรือ่ ง
กำรพัฒนำแนวทำงกำรจัดเก็บเอกสำร
ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ คณะ
วิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยพะเยำ
ประเภท Oral Presentation
ในกำรประชุมวิชำกำร พะเยำวิจยั ครัง้ ที ่ 4

 BEST IDEA 2019
รำงวัล ชมเชย กำรนำเสนอผลงำนวิจยั
แบบโปสเตอร์ สำขำ Routine to Research
ของบุคลำกรในเครือเทำงำม ในกำร
ประชุมวิชำกำรระดับชำติ วิทยำศำสตร์
วิจยั ครัง้ ที ่ 11
 BEST IDEA 2019
รำงวัล ชนะเลิศ ด้ำนวิจยั และนวัตกรรม
กิจกรรม Show & Share UP-KM 2019 ครัง้ ที ่
๑ ผลงำน เรือ่ ง แนวทำงกำรสนับสนุ นให้
บุคลำกรทำวิจยั สถำบัน (R2R) คณะ
วิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยพะเยำ

จังหวัดพิษณุโลก
 ปริญญาโท
การศึกษามหาบัณฑิต(กศ.ม.) (การบริหารการศึกษา) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

งานวิจยั
1. Diversity of madicinal plants and utilyzation in Thumbon Maeka,
Mueang District, Phayao province ปี ทพี่ มิ พ์ 2548 นำเสนอแบบ Oral Presentation
ตีพ ิม พ์แ บบ Abstract งำนประชุ ม International Conference on Interdisciplinary
Research and Development in ASEAN Universities ระหว่ำงวันที่ 8-10 สิงหำคม 2548
ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่
2. ควำมพึ ง พอใจของบุ ค ลำกรที่ ม ี ต่ อ สภำพแวดล้ อ มในกำรท ำงำนของ
มหำวิทยำลัยนเรศวร พะเยำ ปี ทพี่ มิ พ์ 2552
3. แนวทำงกำรจัด เก็ บ เอกสำรด้ ำ นประกั น คุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำ ของคณะ
วิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยพะเยำ ปี ทพี่ มิ พ์ 2558 นำเสนอแบบ Oral Presentation ตีพมิ พ์
แบบ proceeding งำนประชุมพะเยำวิจยั ครัง้ ที่ 4 ระหว่ำงวันที่ 29-30 มกรำคม 2558 ณ
หอประชุมพญำงำเมือง มหำวิทยำลัยพะเยำ
4. กำรพั ฒ นำระบบกำรประกั น คุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำ คณะวิ ท ยำศำสตร์
มหำวิท ยำลัย พะเยำ ปี ท ี่พ ิมพ์ 2559 น ำเสนอแบบ Oral Presentation ตีพ ิมพ์แ บบ
proceeding งำนประชุ ม พะเยำวิจ ัย ครัง้ ที่ 5 ระหว่ ำ งวัน ที่ 28-29 มกรำคม 2559 ณ
หอประชุ ม พญำง ำเมือ ง มหำวิ ท ยำลั ย พะเยำ แหล่ ง ทุ น งบประมำณรำยได้ คณะ
วิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยพะเยำ ประจำปี 2557
5. กำรพัฒนำคู่มอื กำรจัดเก็บเอกสำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ คณะวิทยำศำสตร์
มหำวิท ยำลัยพะเยำ ปี ท ี่พมิ พ์ 2560 นำเสนอแบบ Poster Presentation ตีพ ิมพ์แบบ
Abstract งำนประชุ ม พะเยำวิจ ัย ครัง้ ที่ 6 ระหว่ ำ งวัน ที่ 26-27 มกรำคม 2560 ณ
หอประชุ ม พญำง ำเมือ ง มหำวิท ยำลั ย พะเยำ แหล่ ง ทุ น งบประมำณรำยได้ คณะ
วิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยพะเยำ ประจำปี 2558
6. กำรสร้ ำ งระบบกำรติด ตำมโครงกำรในแผนปฏิบั ต ิก ำรประจ ำปี คณะ
วิทยำศำสตร์มหำวิทยำลัยพะเยำ ปี ทพี่ มิ พ์ 2560 นำเสนอแบบ Oral Presentation ตีพมิ พ์
แบบ Abstract งำนประชุมจำมจุรวี ชิ ำกำร ปี 60 ระหว่ำงวันที่ 30 มีนำคม – 1 เมษำยน
2560 ณ จุ ฬ ำลงกรณ์ ว ิท ยำลัย แหล่ ง ทุ น งบประมำณรำยได้ กองกำรเจ้ ำ หน้ ำ ที่
มหำวิทยำลัยพะเยำ ประจำปี 2558
7. กำรพัฒนำระบบกำรรำยงำนงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี คณะวิทยำศำสตร์
มหำวิท ยำลัยพะเยำ ปี ท ี่พมิ พ์ 2561 นำเสนอแบบ Poster Presentation ตีพ ิมพ์แบบ
proceeding งำนประชุมวิจยั ระดับชำติ NACP2018 ระหว่ำงวันที่ 10-11 พฤษภำคม 2561
ณ มหำวิท ยำลัย รำชภัฎ สุ ร ิน ทร์ แหล่ ง ทุ น งบประมำณรำยได้ กองกำรเจ้ ำ หน้ ำ ที่
มหำวิทยำลัยพะเยำ ประจำปี 2559

งำนวิจยั (ต่อ)
8. กำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ คณะวิทยำศำสตร์
มหำวิทยำลัยพะเยำ บน OFFICE 365 ปี ทพี่ มิ พ์ 2562 นำเสนอแบบ Poster Presentation
ตีพมิ พ์แบบ proceeding งำนประชุมวิจยั ระดับชำติ วิทยำศำสตร์วจิ ยั ครัง้ ที่ 11 ระหว่ำ ง
วันที่ 23-24 พฤษภำคม 2562 ณ มหำวิทยำลัยศรีนครินทร์วโิ รฒ แหล่งทุน งบประมำณ
รำยได้ กองกำรเจ้ำหน้ำที่ มหำวิทยำลัยพะเยำ ประจำปี 2561
งำนวิจยั ทีก่ ำลังดำเนินกำร : จำนวน 2 เรือ่ ง
1. ชื่อ ข้ อ เสนอกำรวิจ ัย เรื่อ ง กำรพัฒ นำระบบสำรสนเทศเพื่อ กำรควบคุ ม
งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยพะเยำ แหล่งทุน งบประมำณ
รำยได้ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยพะเยำ ประจำปี 2561
2. ชื่อ ข้อเสนอกำรวิจ ัย เรื่อ ง กำรพัฒ นำระบบฐำนข้อ มูล งำนประกัน คุ ณ ภ ำพ
กำรศึกษำเพือ่ ยกระดับ ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรคณะวิทยำศำสตร์ส่คู วำมเป็ นเลิศ
งบประมำณรำยได้ กองกำรเจ้ำหน้ำที่ มหำวิทยำลัยพะเยำ ประจำปี 2563

วิทยากร
ชือเรื
่ องบรรยำย
่
: กำรอบรมเชิงปฏิบตั กิ ำร หัวข้อ จำกงำนประจำ
สูง่ ำนวิจยั คณะวิทยำศำสตร์ สถำนที:่ ห้องประชุมน้ ำใจซำยน์ SD117 ชัน้ 1
อำคำรสิรนิ ธร คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ จังหวัดชลบุร ี
วันที:่ 28 เมษำยน 2560

