สรุปผลการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยของอาจารย์ทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัยปีการศึกษา 2559
สรุปผลการพัฒนาสมรรถนะด้านดารวิจัยของอาจารย์ทั้งภายใน
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

เรื่องที่ไปประชุม/อบรม

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

นางสาวกัญยา ทูลธรรม
นางกานต์รวี โบราณมูล
นายกิตติศักดิ์ ไกรจันทร์
นางขนิษฐา ธนสมบัติ
นางสาวควันเทียน วงศ์จันทรา
นางจีระวรรณ ศรีจันทร์ไชย
นางจุฬาลักษณ์ นิลอาธิ
นางแจ่มจันทร์ รีละชาติ
นายชาติ ไทยเจริญ
นายชาลี ศิริพิทักษ์ชัย
นางสาวเฌอร์นินทร์ ตั้งปฐมวงศ์
นางสาวณฐพร คาศิริรักษ์
นายดิษฐพล ใจซื่อ
นางธีรภัทร นวลแก้ว
นางนฤมล เอนกวิทย์
นางนิสากร วิบูลชัย
นางเนาวรัตน์ สุขณะล้า
นางสาวประภัสสร วงษ์ศรี
นายผดุงศิษฎ์ ชานาญบริรักษ์
นางสาวพนิดา โยวะผุย
นายพฤฒิศักดิ์ จันทราทิพย์
นางภรรวษา จันทศิลป์
นางมลฤดี แสนจันทร์
นายเรณุวัฒน์ โคตรพัฒน์
นางสาววรรวิษา สาราญเนตร
นางสาววรันณ์ธร โพธารินทร์
นายวีระชัย อิ่มน้าขาว
นางสาวศิริพร ภูษี
นายศิวพล ศรีแก้ว
นายศุภกฤต สุริโย
นางสกาวรัตน์ ไกรจันทร์

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้/
ช่วยเหลือสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัย/ผลงาน
วิชาการ หนังสือ ตารา

วันที่ไปประชุม/
อบรม
16 มี.ค. 2560

ลาดับ

ชื่อ-สกุล

32.
33.
34.
35.
36.

นางสาวสิวาพร พานเมือง
นางสุจิมา ติลการยทรัพย์
นางสาวสุภาพร ประนัดทา
นางสาวอักษราณัฐ ภักดีสมัย
นางอัจฉรา มีนาสันติรักษ์

เรื่องที่ไปประชุม/อบรม

วันที่ไปประชุม/
อบรม

สรุปผลการพัฒนาสมรรถนะด้านดารวิจัยของอาจารย์ทั้งภายนอก
ลาดับ
1

2
3

4
5

ชื่อ-สกุล
นายกิตติศักดิ์ ไกรจันทร์

เรื่องที่ไปประชุม/อบรม
ประชุมวิชาการ นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 13:
วิจัยและนวัตกรรม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
และสังคม
นางขนิษฐา ธนสมบัติ
ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านการสงเคราะห์งานวิจัยการ
พัฒนากาลังคนในสุขภาพ
นางสาวควันเทียน วงศ์จันทรา ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรเรื่อง "การจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญาของงานวิจัยและ
นวัตกรรมด้านสุขภาพ" ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๖๐
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรการใช้
งานระบบบุคลากร/
ระบบพัฒนาบุคลากร/ระบบฐานข้อมูล
งานวิจัย/ระบบบริการวิชาการ ในระบบ
สารสนเทศของสถาบันพระบรมราชชนก
นางจารุณี อินทฤทธิ์
ทดสอบ กาววิจัยเชิงคุณภาพ
นางแจ่มจันทร์ รีละชาติ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรและติดตามความก้าวหน้าผลการ
ดาเนินงานวิจัยด้านการสังเคราะห์งานวิจัย

วันที่ไปประชุม/อบรม งบประมาณ
20 - 21 ก.ค. 2560
6,790

20 - 21 ก.ค. 2560

0

26 พ.ค. 2560

3,500

9 - 10 มี.ค.

2,160

22 ส.ค. 2560
17 - 18 ส.ค. 2560

500
5,810

ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานวิจัย
เพื่อพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศของวิทยาลัย
ในสังกัดสบช.เครือข่าย NEC Net

8 - 10 ส.ค. 2560

2,982

ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านการสังเคราะห์งานวิจัยการ
พัฒนากาลังคนในเขตสุขภาพ

20 - 21 ก.ค. 2560

6,720

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านการเขียนบทความจากการ
ทบทวนผลงานวิจัยอย่างเป็นระบบ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านการวิจัยการพัฒนากาลังคนใน
เขตสุขภาพ

8 - 9 พ.ค. 2560

8,920

3 - 4 เม.ย. 2560

8,020

ลาดับ

ชื่อ-สกุล

เรื่องที่ไปประชุม/อบรม
วันที่ไปประชุม/อบรม งบประมาณ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ
27 - 28 มี.ค. 2560
6,720
บุคลากรด้านการวิเคราะห์และเขียนรายงาน
ผลการสังเคราะห์ งานวิจัย
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนา 23 - 24 ก.พ. 2560
1,040
งานวิจัยเพื่อพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศของ
วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
เครือข่ายNecNet"
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ
6 - 7 ก.พ. 2560
4,884
บุคลากรด้านการสังเคราะห์งานวิจัย
ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนางานวิจัย
เพื่อพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศของวิทยาลัย
ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก"

6
7

8

9

นางนฤมล เอนกวิทย์

8 - 9 พ.ย. 2559

ประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการ
20 ธ.ค. 2559
จัดทาแผนยุทธศาสตร์การวิจัยของสถาบัน
พระบรมราชชนก
นางนิสากร วิบูลชัย
เดินทางไปทา Visa เพื่อนาเสนอผลงานวิจัย
4 พ.ค. 2560
ในต่างประเทศ เรื่อง “การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมชุดที่นอนลมจากถุงน้ายาล้างไต
เพื่อป้องกันแผลกดทับในผู้ป่วยกระดูกขาหัก
ที่ได้รับการดึงถ่วงน้าหนักที่ขา” ในเวทีการ
ประชุมวิชาการนานาชาติ 25th World
Congress on Nursing
โครงการฝึกอบรม"วิทยากรหลักสูตรการ
24 เม.ย. 2560
พัฒนานักวิจัย"(แม่ไก่)
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ
8 - 9 ก.พ. 2560
ด้านพัฒนาคุณภาพผลงานวิจัยที่นาเสนอ
และเผยแพร่ในการประชุมวิชากาารระดับ
นานาชาติในต่างประเทศ
นายผดุงศิษฎ์ ชานาญบริรักษ์ ประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัย
20 - 21 ก.ค.
ครั้งที่ 13
โครงการฝึกอบรม"วิทยากรหลักสูตรการ
24 - 28 เม.ย. 2560
พัฒนานักวิจัย"(แม่ไก่)
นางสาวพวงแก้ว สาระโภค อบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ 24 - 25 เม.ย. 2560
พัฒนางานประจาสู่งานวิจัย (R2R)

590

7,390
0

5,020
5,860

5,320
4,900
5,720

ลาดับ
10

ชื่อ-สกุล
นางสาวพัชรี นุ่มแสง

11

นางภรรวษา จันทศิลป์

12

นายศิวพล ศรีแก้ว

13

นางอักษ์ศรา กะการดี

14

นางอัจฉรา มีนาสันติรักษ์

เรื่องที่ไปประชุม/อบรม
วันที่ไปประชุม/อบรม งบประมาณ
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจาสู่
5 - 7 ก.ค. 2560
4,260
งานวิจัย Routine to Research(R2R) ครั้ง
ที่ 10 "ทศวรรษ R2R พัฒนาคนไทยสู่สังคม
4.0"
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ
19 - 20 ธ.ค. 2559
5,040
บุคลากรด้านการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed
method)
ตอบรับเข้าร่วมการนาเสนอผลงานวิจัย
18 - 19 พ.ค. 2560
0
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคคลากรด้านการสังเคราะห์ งานวิจัย
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนา
งานวิจัยเพื่อพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศของ
วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ"
ประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรด้าน
การวิจัยร่วมกับนานาชาติ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุ
คลาการและติดตามความก้าวหน้าผลการ
ดาเนินงานวิจัยด้านการสังเคราะห์งานวิจัย
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนางานประจา
สู่งานวิจัย (R2R)
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุ
คลาการด้านวิเคราะห์และเขียนรายงานผล
การสังเคราะห์งานวิจัย
การวางแผนโครงการวิจัยเรื่องการประเมิน
ทบทวน และพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
ประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรด้านพัฒนาผลงานวิจัยที่นาเสนอ
และเผยแพร่นานาชาติ
ประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านการวิจัยแบบผสานวิธี

6 ก.พ. 2560

4,260

8 - 10 ส.ค. 2560

0

11 - 12 ก.ย. 2560

0

17 - 18 ส.ค. 2560

0

24 - 25 เม.ย. 2560

7,680

27 - 28 มี.ค. 2560

7,740

23 ก.พ. 2560

5,540

8 - 9 ก.พ. 2560

7,800

19 - 20 ธ.ค. 2559

5,380

