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รางวัลด้านการปฏบัิตงิาน 

 บุคลากรสายสนบัสนุนที่มีความ
โดดเด่นในดา้นผลงานวิจยั R2R 

ตีพิมพ์  (ระดับชาติ) ประจ าปี
การศึกษา 2561 

รางวัลด้านการวจัิย / R2R 

 

 อรทัย หวังสันติธรรม ปวีณา โพธ์ิทอง นุจิรา ทาตัน จตุพร ตัง้จิตรวิทยากูล 

และ คงศกัด์ิ พร้อมเทพ. (2562). การศกึษาเปรียบเทียบลกัษณะทางเดินอาหาร
ของปลวกในมหาวิทยาลยัพะเยา. Proceeding การประชุมวิชาการระดบัชาติ 
พะเยาวิจัย ครัง้ท่ี 8. คณะวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลยัพะเยา, จังหวัดพะเยา. 

446-454. 
 

 ปวีณา โพธ์ิทอง  นปัการ โรจน์รุจานนท์ อรทยั หวังสันตธิรรม นจิุรา ทาตนั  

    จตพุร ตัง้จิตรวิทยากลู  และ คงศกัด์ิ พร้อมเทพ. (2562). ผลของน า้ยางจาก       

     พืชวงศ์ขนนุ (Moraceae) ตอ่การท างานของเอนไซม์อะไมเลสในมอดแป้ง      
    (Tribolium castaneum). Proceeding การประชมุวิชาการระดบัชาติ  
     พะเยาวิจยั ครัง้ท่ี 8. คณะวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลยัพะเยา, จงัหวดัพะเยา.  
    314-322. 
 

 อรทัย หวังสันติธรรม ปวีณา โพธ์ิทอง นุจิรา ทาตัน จตุพร ตัง้จิตรวิทยากูล 

และ คงศกัด์ิ พร้อมเทพ. (2563). การศึกษาเปรียบเทียบความหนาแน่นของ
จุลินทรี ย์  (microorganism)  ในทางเดินอาหารของปลวกกินเนื อ้ไ ม้ใน
มหาวิทยาลยัพะเยา. Proceeding การประชุมวิชาการระดบัชาติ พะเยาวิจัย 

ครัง้ท่ี 9. คณะวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลยัพะเยา, จงัหวดัพะเยา. 906-915. 

 

 ปวีณา โพธ์ิทอง ภัทรวดี ตัง้ชัยสุริยา สุกัญญา ต๊ะกับ  อรทัย หวังสันติธรรม       

นุจิรา  ทาตัน  จตุพร  ตัง้ จิตรวิทยากูล  และ  คงศักด์ิ  พร้อมเทพ . (2563).            

การยบัยัง้การเจริญเติบโตของมอดแป้ง (Tribolium castaneum) โดยน า้ยาง
ปอกระสา (Broussonetia papyrifera). Proceeding การประชุมวิชาการ
ระดบัชาต ิพะเยาวิจยั ครัง้ท่ี 9. คณะวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลยัพะเยา, จงัหวดั
พะเยา. 547-555. 

 
 

 
 

งานวจัิยทีตี่พมิพ์และเผยแพร่ 



 

 ช่ือหลักสูตรอบรม/สัมมนา : การประชุมวิชาการประจ าปีด้านมาตรฐานความปลอดภยั
หอ้งปฏิบติัการเครือข่ายภาคเหนือ ประจ าปี 2562 

    สถานที ่: หอ้งประชมุทองกวาวชัน้ 2 ส านกับริการวิชาการ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

    วันที ่: 20 พฤศจิกายน 2562 

 

 ช่ือหลักสูตรอบรม/สัมมนา : การอบรมจรรยาบรรณมาตรฐานการใช้สตัว์ เพื่องานทาง
วิทยาศาสตร์ ครัง้ที ่3 หวัข้อ “สถิติและการวางแผนการวิจยัทีใ่ช้สตัว์” 

    สถานที่ : อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และอาคารศูนย์วิจัยสตัว์ทดลอง 
มหาวิทยาลยัพะเยา   วันที ่:  1-2 กรกฎาคม 2562 

 

 ช่ือหลักสูตรอบรม/สัมมนา : โครงการอบรม “ผูข้ออนญุาตใช้สตัว์เพือ่งานทางวิทยาศาสตร์” 
     สถานที ่: โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค จงัหวดักรุงเทพมหานคร   
     วันที ่: 7-8 มีนาคม 2562 

 

 ช่ือหลักสูตรอบรม/สัมมนา : การจดัประชุมวิชาการประจ าปีด้านมาตรฐานการวิจยัเครือข่าย
ภาคเหนือ ประจ าปี 2561  

    สถานที ่: หอ้งประชมุอินทนิล และหอ้งประชมุฝ้ายค า ส านกับริการวิชาการ             
    มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่     วันที ่: 15-16 พฤศจิกายน 2561 

 

 ช่ือหลักสูตรอบรม/สัมมนา : การอบรมเชิงปฏิบติัการ “ทกัษะการวาดภาพทางชีววิทยา” 
    สถานที ่: มหาวิทยาลยัแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จงัหวดัแพร่  วันที ่: 15 สิงหาคม 2561 

 

 ช่ือหลักสูตรอบรม/สัมมนา : โครงการ “การฝึกซ้อมดบัเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟสถาน
ประกอบการ” 

  สถานที ่: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัพะเยา  วันที ่: 10 สิงหาคม 2561 

 

 ช่ือหลักสูตรอบรม/สัมมนา : โครงการ “การศึกษาดูงานและเก็บตวัอย่างสตัว์ทางทะเล 

เพือ่การเรียนการสอน” 

    สถานที ่: อ่าวคุง้กระเบน จงัหวดัจนัทบรีุ   วนัที ่: 3-6 กรกฎาคม 2561 

 

 ช่ือหลักสูตรอบรม/สัมมนา : โครงการ “การเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัย
หอ้งปฏิบติัการทางเคมีและการก าจดัของเสียอนัตราย” 

    สถานที ่: หอ้งประชมุเมืองพะเยา อาคารเรียนคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ   

    การสือ่สาร มหาวิทยาลยัพะเยา   วันที ่: 22 มิถนุายน 2561 

 

ประสบการณ์ฝึกอบรม/ สัมมนา/ ดูงาน/ วทิยากร 


