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มหาวิทยาลยันเรศวร จงัหวดัพิษณโุลก

1. Diversity of madicinal plants and utilyzation in Thumbon Maeka, 
Mueang District, Phayao province ปีทีพ่มิพ์ 2548 น ำเสนอแบบ Oral Presentation 
ตพีิมพ์แบบ Abstract งำนประชุม International Conference on Interdisciplinary 
Research and Development in ASEAN Universities ระหว่ำงวนัที ่8-10 สงิหำคม 2548
ณ โรงแรมอมิพเีรยีลแม่ปิง จงัหวดัเชยีงใหม่

2.  ควำมพึงพอใจของบุคลำกรที่มีต่อสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนของ
มหำวทิยำลยันเรศวร  พะเยำ ปีทีพ่มิพ ์2552

3. แนวทำงกำรจัดเก็บเอกสำรด้ำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ของคณะ
วทิยำศำสตร ์มหำวทิยำลยัพะเยำ ปีทีพ่มิพ ์2558 น ำเสนอแบบ Oral Presentation ตพีมิพ์
แบบ proceeding งำนประชุมพะเยำวจิยั ครัง้ที ่4 ระหว่ำงวนัที ่29-30 มกรำคม 2558 ณ 
หอประชุมพญำง ำเมอืง มหำวทิยำลยัพะเยำ

4 .  กำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  คณะวิทยำศำสตร ์
มหำวิทยำลัยพะเยำ ปีที่พิมพ์ 2559 น ำเสนอแบบ Oral Presentation ตีพิมพ์แบบ 
proceeding งำนประชุมพะเยำวิจัย ครัง้ที่ 5 ระหว่ำงวันที่ 28-29 มกรำคม 2559 ณ
หอประชุมพญำง ำเมือง มหำวิทยำลัยพะเยำ แหล่งทุนงบประมำณรำยได้ คณะ
วทิยำศำสตร ์มหำวทิยำลยัพะเยำ ประจ ำปี 2557

5. กำรพฒันำคู่มอืกำรจดัเก็บเอกสำรประกนัคุณภำพกำรศกึษำ คณะวทิยำศำสตร ์
มหำวทิยำลัยพะเยำ ปีที่พมิพ์ 2560 น ำเสนอแบบ Poster Presentation ตพีิมพ์แบบ 
Abstract งำนประชุมพะเยำวิจัย ครัง้ที่ 6 ระหว่ำงวันที่ 26-27 มกรำคม 2560 ณ 
หอประชุมพญำง ำเมือง มหำวิทยำลัยพะเยำ แหล่งทุน งบประมำณรำยได้ คณะ
วทิยำศำสตร ์มหำวทิยำลยัพะเยำ ประจ ำปี 2558 

6. กำรสร้ำงระบบกำรติดตำมโครงกำรในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี คณะ
วทิยำศำสตรม์หำวทิยำลยัพะเยำ ปีทีพ่มิพ ์2560 น ำเสนอแบบ Oral Presentation ตพีมิพ์
แบบ Abstract งำนประชุมจำมจุรวีชิำกำร ปี 60 ระหว่ำงวนัที ่30 มนีำคม – 1 เมษำยน 
2560 ณ จุฬำลงกรณ์วิทยำลัย แหล่งทุน งบประมำณรำยได้ กองกำรเจ้ำหน้ำที ่
มหำวทิยำลยัพะเยำ ประจ ำปี 2558

7. กำรพฒันำระบบกำรรำยงำนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี คณะวทิยำศำสตร ์
มหำวทิยำลัยพะเยำ ปีที่พมิพ์ 2561 น ำเสนอแบบ Poster Presentation ตพีิมพ์แบบ 
proceeding งำนประชุมวจิยัระดบัชำต ิNACP2018 ระหว่ำงวนัที ่10-11 พฤษภำคม 2561
ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฎสุรินทร์ แหล่งทุน งบประมำณรำยได้ กองกำรเจ้ำหน้ำที่
มหำวทิยำลยัพะเยำ ประจ ำปี 2559

 BEST IDEA 2016
รำงวลับุคลำกรสำยสนับสนุนเครือเทำ-งำม
ประเภทดเีดน่ ของคณะวทิยำศำสตร์
มหำวทิยำลยัในเครอืเทำ-งำม ประจ ำปี
กำรศกึษำ 2558

 BEST IDEA 2016
รำงวลับุคลำกรดเีดน่ อนัดบั 1 สำยสนับสนุน
มหำวทิยำลยัพะเยำ ประจ ำปี 2559

ส ำนกังำนคณะวทิยำศำตร์
มหำวทิยำลยัพะเยำ

054466666 ต่อ 1730

Phatarapornk.kp@up.ac.th

งานวิจยั

รางวลัด้านการปฏิบติังาน

 BEST IDEA 2015
รำงวลักำรน ำเสนอผลงำนวจิัยดเีดน่ เรือ่ง
กำรพฒันำแนวทำงกำรจัดเก็บเอกสำร
ดำ้นกำรประกนัคณุภำพกำรศกึษำ คณะ
วทิยำศำสตร์ มหำวทิยำลยัพะเยำ
ประเภท Oral Presentation 

ในกำรประชุมวชิำกำร พะเยำวจิยั ครัง้ที ่4

 BEST IDEA 2019
รำงวลั ชนะเลศิ ดำ้นวจิยัและนวตักรรม
กจิกรรม Show & Share UP-KM 2019 ครัง้ที ่
๑ ผลงำน เรือ่ง แนวทำงกำรสนับสนุนให้
บุคลำกรท ำวจิยัสถำบนั (R2R) คณะ
วทิยำศำสตร์ มหำวทิยำลยัพะเยำ

รางวลัด้านการวิจยั / R2R

 BEST IDEA 2019
รำงวลั ชมเชย กำรน ำเสนอผลงำนวจิยั
แบบโปสเตอร์ สำขำ Routine to Research 

ของบุคลำกรในเครอืเทำงำม ในกำร
ประชุมวชิำกำรระดบัชำติ วทิยำศำสตร์
วจิยั ครัง้ที ่11



งำนวจิยั(ต่อ)

8. กำรพฒันำระบบฐำนข้อมูลงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ คณะวทิยำศำสตร์
มหำวทิยำลยัพะเยำ บน OFFICE 365 ปีทีพ่มิพ ์2562 น ำเสนอแบบ Poster Presentation 
ตพีมิพ์แบบ proceeding งำนประชุมวจิยัระดบัชำต ิวทิยำศำสตร์วจิยัครัง้ที่ 11 ระหว่ำง
วนัที ่23-24 พฤษภำคม 2562 ณ มหำวทิยำลยัศรนีครนิทร์วโิรฒ แหล่งทุน งบประมำณ
รำยได ้กองกำรเจำ้หน้ำที ่มหำวทิยำลยัพะเยำ ประจ ำปี 2561

งำนวจิยัทีก่ ำลงัด ำเนินกำร : จ ำนวน 2 เรือ่ง 
1. ชื่อข้อเสนอกำรวิจัย เร ื่อง กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรควบคุม

งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี คณะวทิยำศำสตร ์มหำวทิยำลยัพะเยำ แหล่งทุน งบประมำณ
รำยได ้คณะวทิยำศำสตร ์มหำวทิยำลยัพะเยำ ประจ ำปี 2561

2. ชื่อข้อเสนอกำรวิจัย เร ื่อง กำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลงำนประกันคุณภำพ
กำรศกึษำเพือ่ยกระดบั ประสทิธภิำพกำรบรหิำรจดักำรคณะวทิยำศำสตรส์ู่ควำมเป็นเลศิ
งบประมำณรำยได ้กองกำรเจำ้หน้ำที ่มหำวทิยำลยัพะเยำ ประจ ำปี 2563

วิทยากร

ชือ่เรือ่งบรรยำย : กำรอบรมเชงิปฏบิตักิำร หวัขอ้ จำกงำนประจ ำ
สูง่ำนวจิยั คณะวทิยำศำสตร์ สถำนที:่  หอ้งประชมุน ้ำใจซำยน์ SD117 ชัน้ 1 
อำคำรสรินิธร คณะวทิยำศำสตร ์มหำวทิยำลยับรูพำ จงัหวดัชลบรุี
วนัที:่  28 เมษำยน 2560


