
๑ 

 
 

   ค ำสั่งโครงกำรสนับสนุนกำรพัฒนำงำนประจ ำสู่งำนวิจัยระดับประเทศ ที่ ๐๐๑/๒๕๖๖ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำรำงวลั R2R ดีเด่น ประจ ำปี ๒๕๖๖ 

………………………………………………………………………………………………………………… 

ด้วยโครงกำรสนับสนุนกำรพัฒนำงำนประจ ำสู่งำนวิจัยระดับประเทศ ภำคีเครือข่ำย R2R และ หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง 

จัดกำรประกวดผลงำน R2R ดีเดน่ ขึ้นเพื่อสนับสนุนให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขององค์กร จัดกำรควำมรู้ทั้งด้ำนสุขภำพและ

ด้ำนที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งส่งเสริม สนับสนุนให้มีนักวิจยัหน้ำใหมด่้ำนกำรวิจัยระบบสุขภำพเพิ่มขึ้น เพือ่แก้ไขปัญหำและพัฒนำ

สุขภำพ โดยจัดให้มีกจิกรรมกำรประกวดและมอบรำงวัล R2R ดีเดน่ประเภทต่ำง ๆ ในกำรประชุมจ ำแนกตำมบริบทของแตล่ะ

พื้นที่และสร้ำงแรงจูงใจในกำรท ำงำนวิจัยควบคู่กันไปกับงำนประจ ำ  

ในกำรนี้เพื่อให้กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวเป็นไปด้วยควำมเรยีบร้อย โครงกำรสนับสนุนกำรพัฒนำงำนประจ ำสู่งำนวิจัย

ระดับประเทศ จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำรำงวัล R2R ดีเด่น โดยมีองค์ประกอบ ดังนี ้

 

ประธานคณะกรรมการพิจารณารางวัล R2R ดีเด่น ประจ าปี ๒๕๖๖  ผศ.(พิเศษ) นพ.ไพโรจน์  บุญลักษณ์ศิริ 

๑.คณะกรรมกำรพิจำรณำรำงวลั  R2R ดีเด่น ระดับปฐมภูม ิ

ประธานกรรมการ      ศ.นพ.สมบูรณ์ เทียนทอง 

ชุดที่ ๑ กรรมกำรพิจำรณำรำงวัล 

๑. ดร.ผำสุข แก้วเจริญตำ     ประธำนกรรมกำร ชุดที่ ๑ และ Content Synthesis 

๒. คุณอมรรัตน์ ลิ่มเฮง    กรรมกำร 

๓. นำงทัศนีย์ ญำณะ    กรรมกำร 

๔. นำงสำวมณรีัตน์ ทิพย์โพธ์ิศรี    เลขำนุกำร 

ชุดที่ ๒ กรรมกำรพิจำรณำรำงวัล 

๑. ศ.นพ.สมบรูณ์ เทียนทอง    ประธำนกรรมกำร ชุดที่ ๒ 

๒. อำจำรย์บุญเรือง ขำวนวล    กรรมกำร 

๓. รศ.ดร.ปิยธิดำ คูหริัญรัตน ์    กรรมกำร 

๔. นำงบุษบำ กำรกล้ำ     กรรมกำร 

๕. นำงสำวมณรีัตน์ ทิพย์โพธ์ิศรี    เลขำนุกำร 

ชุดที่ ๓ กรรมกำรพิจำรณำรำงวัล 

๑. ดร.วัลยำภรณ์ ทังสภุูต ิ    ประธำนกรรมกำร ชุดที่ ๓ 

๒. นำยสุพัฒน์ สมจิตรสกุล    กรรมกำร 

๓.  ดร.ประเสริฐ ประสมรักษ ์    กรรมกำร 

๔. นำงสำวมณรีัตน์ ทิพย์โพธ์ิศรี    เลขำนุกำร 

 

 



๒ 

  

 

๒.คณะกรรมกำรพิจำรณำรำงวลั  R2R ดีเด่น ระดับทุตยิภูม ิ

ประธานกรรมการ      นพ.ประสิทธิชัย มั่งจิตร 

ชุดที่ ๑ กรรมกำรพิจำรณำรำงวัล  

๑.  พญ. หทัยทิพย์ ธรรมวิรยิะกลุ   ประธำนกรรมกำร ชุดที่ ๑ 

๒. นำงพรพิมล  พลอยประเสริฐ    กรรมกำร 

๓. นำงอุบล จ๋วงพำนิช     กรรมกำร 

๔. นำงสำววริศรำ โพธิ์ทอง    เลขำนุกำร 

ชุดที่ ๒ กรรมกำรพิจำรณำรำงวัล 

๑. ดร.จงกลณี  จันทรศริ ิ    ประธำนกรรมกำร ชุดที่ ๒ 

๒. นำงสำวสิรลิักษณ์  คณุกมลกำญจน์   กรรมกำร 

๓. นำงสำวจันทนำ  นำมเทพ    กรรมกำร 

๔. นำงสำววริศรำ โพธิ์ทอง    เลขำนุกำร 

ชุดที่ ๓ กรรมกำรพิจำรณำรำงวัล 

๑. ทพญ.สิรริัตน์  วีระเศรษฐกลุ    ประธำนกรรมกำร ชุดที่ ๓ และ Content Synthesis 

๒. พญ.อรุณยี์ ทิพย์วงศ ์    กรรมกำร 

๓. นำงรวิวรรณ  อภินันทชำติ    กรรมกำร 

๔. นำงสำววริศรำ โพธิ์ทอง    เลขำนุกำร 

๓.คณะกรรมกำรพิจำรณำรำงวลั  R2R ดีเด่น ระดับตติยภูม ิ

ประธานกรรมการ      ผศ.(พิเศษ) นพ.ไพโรจน์  บุญลักษณ์ศิริ 

ชุดที่ ๑ กรรมกำรพิจำรณำรำงวัล 

๑. อ.นพ.อัครินทร์  นิมมำนนิตย ์    ประธำนกรรมกำร ชุดที่ ๑ 

๒. นำงสำววีระนุช  มยุเรศ    กรรมกำร 

๓. ผศ. ดร. ภญ.นันทวรรณ  กิติกรรณำกรณ ์  กรรมกำร และ Content Synthesis 

๔. นำงสำวศิริรตัน์ ทินบุตร    เลขำนุกำร 

ชุดที่ ๒ กรรมกำรพิจำรณำรำงวัล 

๑. นพ.ณรงค์  เห็นประเสริฐแท ้    ประธำนกรรมกำร ชุดที่ ๒ 

๒. นพ.วิบูลย์  วำณิชย์เจริญพร    กรรมกำร 

๓. นำงสำวกรณ์วิกำ กิจสวัสดิ ์    กรรมกำร 

๔. นำงสำวศิริรตัน์ ทินบุตร    เลขำนุกำร 
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๔.คณะกรรมกำรพิจำรณำรำงวลั  R2R ดีเด่น ระดับงำนสนับสนุนบรหิำรและสนับสนุนบริกำร 

ประธานกรรมการ      ศ.นพ.สมบูรณ์ เทียนทอง 

ชุดที่ ๑ กรรมกำรพิจำรณำรำงวัลระดับงำนสนับสนุนบริหำร 

๑. นำงสำวนฤมล อนุมำศ    ประธำนกรรมกำร 

๒. นำยจักรินทร์  ฆ้องวงษ ์    กรรมกำร 

๓. นำงสำวชรัสนิกลู  ยิ้มบุญณะ    กรรมกำร 

๔. นำงสำวสุภมำส ข ำแสง    เลขำนุกำร 

ชุดที่ ๒ กรรมกำรพิจำรณำรำงวัลระดับงำนสนับสนุนบริกำร 

๑. รศ.ดร.พญ.ภัทรวลัย  ตลึงจิตร   ประธำนกรรมกำร 

๒. ดร.มำศโมฬี  จิตวริิยธรรม     กรรมกำร และ Content Synthesis 

๓. นำงพนิต  มโนกำร     กรรมกำร 

๔. นำงสำวสุภมำส ข ำแสง    เลขำนุกำร 

๕.คณะกรรมกำรพิจำรณำรำงวลั  R2R ดีเด่น ระดับนวตักรรม/สิ่งประดิษฐ์ 

ประธานกรรมการ      ผศ.(พิเศษ) นพ.ไพโรจน์  บุญลักษณ์ศิริ 

ชุดที่ ๑ กรรมกำรพิจำรณำรำงวัล 

๑. ผศ.(พิเศษ) นพ.ไพโรจน์  บุญลักษณ์ศิริ   ประธำนกรรมกำร 

๒. นำยอนุสรณ์  อุดปล้อง    กรรมกำร 

๓. คุณเกศรินทร์ ไทยศรีวงศ ์    กรรมกำร 

๔. นำงรวีวรรณ วัฒนมงคล    เลขำนุกำร 

ชุดที่ ๒ กรรมกำรพิจำรณำรำงวัล 

๑. ผศ.ดร.ประจวบ  แหลมหลัก    รองประธำนกรรมกำร และ Content Synthesis 

๒. ดร.ดรุณี  คณุวัฒนำ     กรรมกำร 

๓. นพ.สิโรตม์ ศรมีหำดไทย    กรรมกำร 

๔. นำงรวีวรรณ วัฒนมงคล    เลขำนุกำร 

๖.คณะกรรมกำรพิจำรณำรำงวลั  R2R ดีเด่น ระดับ  Meta R2R 

ประธานกรรมการ      รศ. นพ.เชิดชัย  นพมณีจ ารัสเลิศ 

๑. ดร.นิภำพร  ลครวงศ ์    กรรมกำร และ Content Synthesis 

๒. นพ.ปริญญำ  สันติชำติงำม    กรรมกำร 

๓. นำงเอื้องพร พิทักษ์สังข์        กรรมกำร 

๔. นำงสำวอัญชิสำ ทวีธรรมเจริญ   เลขำนุกำร 
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 บทบำทหน้ำท่ี 

๑. พิจำรณำเกณฑ์ในกำรคัดเลือกผลงำนรำงวัล R2R ดีเด่น ประเภทต่ำง ๆ และก ำหนดจ ำนวนรำงวัลในแต่ละประเภท 

โดยจ ำแนกตำมบริบทท่ีโครงกำรฯก ำหนด 

๒. คัดเลือกผลงำน R2R ดีเด่น ผลงำนท่ีสมควรไดร้ับกำรตีพิมพ ์

๓. ให้ข้อเสนอแนะโครงกำรวิจัยทีส่่งเข้ำประกวดเพื่อเป็นโอกำสในกำรพัฒนำต่อยอดและกำรน ำไปใช้ประโยชน์   

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 

 สั่ง ณ วันที่ ๑๒ มกรำคม ๒๕๖๖      

 

  
   (รองศำสตรำจำรย์นำยแพทยเชิดชัย นพมณีจ ำรัสเลิศ)  

 

                    หัวหน้ำทีมที่ปรึกษำโครงกำรสนับสนุนกำรพัฒนำงำนประจ ำสู่งำนวิจัยระดับประเทศ 


