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คำส่ังโครงการสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยระดับประเทศ 

ท่ี ๐๐๑ /๒๕๖๓ 

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณารางวัล R2R ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓ 

  

 

               ด้วยโครงการสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยระดับประเทศ ภาคีเครือข่าย R2R และ

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง จัดโครงการสนับสนุนการจัดการความรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ขึ้น เพื่อ

สนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขององค์กร จัดการความรู้ทั้งด้านสุขภาพและด้านท่ี เกี ่ยวข้อง อีกท้ัง

ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีนักวิจัยหน้าใหม่ด้านการวิจัยระบบสุขภาพเพิ่มขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาสุขภาพ 

โดยจัดให้มีกิจกรรมการประกวดและมอบรางวัล R2R ดีเด่นประเภทต่างๆ ในการประชุมจำแนกตามบริบท

ของแต่ละพื้นท่ี เพื่อเป็นการกระตุ้น และสร้างแรงจูงใจในการทำงานวิจัยควบคู่กันไปกับงานประจำ 

               ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โครงการสนับสนุนการพัฒนา

งานประจำสู่งานวิจัยระดับประเทศ จึงแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณารางวัล R2R ดีเด่น โดยมีองค์ประกอบดังนี้ 

ประธานคณะกรรมการพิจารณารางวัล R2R ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓ ศ. นพ.สมบูรณ์  เทียนทอง 

ประธานคณะกรรมการ Content Synthesis ประจำปี ๒๕๖๓  ผศ.(พิเศษ) นพ.ไพโรจน์  บุญลักษณ์ศิริ 

๑. คณะกรรมการพิจารณารางวัล R2R ดีเด่น  ระดับปฐมภูมิ 

    ประธานคณะกรรมการ  ศ. นพ.สมบูรณ์  เทียนทอง 

           ชุดท่ี ๑ กรรมการพิจารณารางวัล 

 ๑. ดร.ผาสุข  แก้วเจริญตา  ประธานกรรมการ  ชุดท่ี ๑  

   และ Content Synthesis 

 ๒. ทพ.วสันต์  สายเสวีกุล กรรมการ 

 ๓. นางทัศนีย์  ญาณะ กรรมการ  

 ๔. นางสาวมณีรัตน์ ทิพย์โพธิ์ศรี เลขานุการ 

           ชุดท่ี ๒ กรรมการพิจารณารางวัล 

 ๑. นพ.ดิเรก  สุดแดน ประธานกรรมการ  ชุดท่ี ๒ 

 ๒. ดร. นพ.วิชช์  เกษมทรัพย์        กรรมการ 

 ๓.  นางบุษบา  การกล้า        กรรมการ 

 ๔. นางสาวมณีรัตน์ ทิพย์โพธิ์ศรี เลขานุการ 
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            ชุดท่ี ๓ กรรมการพิจารณารางวัล 

 ๑. ดร.วัลยาภรณ์  ทังสุภูติ ประธานกรรมการ  ชุดท่ี ๓ 

 ๒. นายสุพัฒน์  สมจิตรสกุล กรรมการ  

 ๓. นางสมหญิง  อุ้มบุญ กรรมการ  

 ๔. นางสาวมณีรัตน์ ทิพย์โพธิ์ศรี เลขานุการ 

๒. คณะกรรมการพิจารณารางวัล R2R ดีเด่น  ระดับทุติยภูมิ 

     ประธานคณะกรรมการ นพ.ประสิทธิ์ชัย  มั่งจิตร 

           ชุดท่ี ๑ กรรมการพิจารณารางวัล 

 ๑. นพ.สมนึก  อภิวันทนกุล ประธานกรรมการ  ชุดท่ี ๑ 

 ๒. นางพรพิมล  พลอยประเสริฐ กรรมการ  

 ๓. นพ.ดามพ์  มุกมณี กรรมการ 

 ๔. นางสาวอริสา โพธิ์ชัยสาร เลขานุการ 

           ชุดท่ี ๒ กรรมการพิจารณารางวัล 

 ๑. ดร.จงกลณี  จันทรศิริ ประธานกรรมการ  ชุดท่ี ๒ 

 ๒. นางสาวสิริลักษณ์  คุณกมลกาญจน์ กรรมการ  

 ๓. นางสาวจันทนา  นามเทพ กรรมการ  

 ๔. นางสาวอริสา โพธิ์ชัยสาร เลขานุการ 

           ชุดท่ี ๓ กรรมการพิจารณารางวัล 

 ๑. ทพญ.สิริรัตน์  วีระเศรษฐกุล ประธานกรรมการ  ชุดท่ี ๓ 

  และ Content Synthesis 

 ๒. รศ. ดร.ปิยธิดา  คูหิรัญรัตน์ กรรมการ  

 ๓. นางรวิวรรณ  อภินันทชาติ กรรมการ 

 ๔. นางสาวอริสา โพธิ์ชัยสาร เลขานุการ 

๓. คณะกรรมการพิจารณารางวัล R2R ดีเด่น  ระดับตติยภูมิ 

     ประธานคณะกรรมการ     ผศ.(พิเศษ) นพ.ไพโรจน์  บุญลักษณ์ศิริ 

           ชุดท่ี ๑ กรรมการพิจารณารางวัล 

 ๑. อ. นพ.อัครินทร์  นิมมานนิตย์ ประธานกรรมการ  ชุดท่ี ๑  

 ๒. นางสาววีระนุช  มยุเรศ กรรมการ  

 ๓. ผศ. ดร. ภญ.นันทวรรณ  กิติกรรณากรณ์ กรรมการ และ Content Synthesis 

 ๔. นางสาวศิริรัตน์ ทินบุตร เลขานุการ 
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           ชุดท่ี ๒ กรรมการพิจารณารางวัล 

 ๑. นพ.ณรงค์  เห็นประเสริฐแท้ ประธานกรรมการ  ชุดท่ี ๒ 

 ๒. นพ.วิบูลย์  วาณิชย์เจริญพร กรรมการ 

 ๓. นางสาวกรณ์วิกา กิจสวัสด์ิ กรรมการ  

 ๔. นางสาวศิริรัตน์ ทินบุตร เลขานุการ 

๔. คณะกรรมการพิจารณารางวัล R2R ดีเด่น  ระดับงานสนับสนุนการบริหาร  และการสนับสนุนการบริการ 

     ประธานคณะกรรมการ     ศ.นพ.สมบูรณ์  เทียนทอง 

           ชุดท่ี ๑ กรรมการพิจารณารางวัล  ระดับงานสนับสนุนการบริหาร   

 ๑. นพ.ปรีดา  แต้อารักษ์ ประธานกรรมการ 

 ๒. นายจักรินทร์  ฆ้องวงษ ์ กรรมการ  

 ๓. นางสาวชรัสนิกูล  ยิ้มบุญณะ กรรมการ  

 ๔. นางสาวสุภมาส ขำแสง เลขานุการ 

           ชุดท่ี ๒ กรรมการพิจารณารางวัล  ระดับงานสนับสนุนการบริการ 

 ๑. ผศ. ดร. พญ.ภัทรวลัย  ตลึงจิตร ประธานกรรมการ   

 ๒. ดร.มาศโมฬี  จิตวิริยธรรม กรรมการ และ Content Synthesis 

 ๓. นางพนิต  มโนการ กรรมการ  

 ๔. นางสาวสุภมาส ขำแสง เลขานุการ 

๕. คณะกรรมการพิจารณารางวัล R2R ดีเด่น  ระดับนวัตกรรม/ส่ิงประดิษฐ์ 

     ประธานคณะกรรมการ     ผศ.(พิเศษ) นพ.ไพโรจน์  บุญลักษณ์ศิริ 

           ชุดท่ี ๑ กรรมการพิจารณารางวัล 

 ๑. ผศ.(พิเศษ) นพ.ไพโรจน์  บุญลักษณ์ศิริ ประธานกรรมการ  ชุดท่ี ๑ 

 ๒. ผศ.นิวัต  อุณฑพันธุ์ กรรมการ  

 ๓. นายอนุสรณ์ อุดปล้อง กรรมการ  

 ๔. นางสาวบุญศิริ คณะภักดิ์ เลขานุการ 

           ชุดท่ี ๒ กรรมการพิจารณารางวัล 

 ๑. ผศ. ดร.ประจวบ  แหลมหลัก ประธานกรรมการ  ชุดท่ี ๒ 

  และ Content Synthesis 

 ๒. รศ. พญ.อนัญญา  พงษ์ไพบูลย์ กรรมการ  

 ๓. นพ.สิโรตม์ ศรีมหาดไทย กรรมการ 

 ๔. นางสาวบุญศิริ คณะภักดิ์ เลขานุการ 
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๖. คณะกรรมการพิจารณารางวัล R2R ดีเด่น  ระดับ Meta R2R 

 ๑. รศ. นพ.เชิดชัย  นพมณีจำรัสเลิศ ประธานกรรมการ   

 ๒. ดร.นิภาพร  ลครวงศ์ กรรมการ และ Content Synthesis 

 ๓. พญ.ปิยวรรณ  ล้ิมปัญญาเลิศ กรรมการ 

 ๔. นพ.ปริญญา  สันติชาติงาม กรรมการ 

 ๕. นางสาวอัญชิสา ทวีธรรมเจริญ เลขานุการ 

 

บทบาทหน้าท่ี 

           ๑. พิจารณาเกณฑ์ในการคัดเลือกผลงานรางวัล R2R ดีเด่นประเภทต่างๆ และกำหนดจำนวนรางวัล                     

ในแต่ละประเภท โดยจำแนกตามบริบทท่ีโครงการฯ กำหนด 

           ๒. คัดเลือกรางวัลผลงาน R2R ดีเด่น ผลงานท่ีสมควรได้รับการตีพิมพ์ 

           ๓. ให้ข้อเสนอแนะโครงการวิจัยท่ีส่งเข้าประกวดเพื่อเป็นโอกาสในการพัฒนาต่อยอด และการ     

นำไปใช้ประโยชน์ 

     

           ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 

 

ส่ัง ณ วันท่ี ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 

 

 

   ( รองศาสตราจารย์ นายแพทย์เชิดชัย  นพมณีจำรัสเลิศ ) 

  หัวหน้าทีมท่ีปรึกษาโครงการสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยระดับประเทศ 
 

 

 
 

 

 
 


