คำสั่งโครงกำรสนับสนุนกำรพัฒนำงำนประจำสู่งำนวิจัยระดับประเทศ
ที่ ๐๐๑ /๒๕๖๒
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำรำงวัล R2R ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒

ด้วยโครงกำรสนับสนุนกำรพัฒนำงำนประจำสู่งำนวิจัยระดับประเทศ ภำคีเครือข่ำย R2R และ
หน่ ว ยงำนที่เกี่ย วข้อง จั ดโครงกำรสนั บ สนุนกำรจัดกำรควำมรู้จ ำกงำนประจำสู่ ง ำนวิจัย (R2R) ขึ้น เพื่อ
สนับสนุนให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขององค์กร จัดกำรควำมรู้ทั้งด้ำนสุขภำพและด้ำนที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง
ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีนักวิจัยหน้ำใหม่ด้ำนกำรวิจัยระบบสุขภำพเพิ่มขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหำและพัฒนำสุขภำพ
โดยจัดให้มีกิจกรรมกำรประกวดและมอบรำงวัล R2R ดีเด่นประเภทต่ำงๆ ในกำรประชุมจำแนกตำมบริบท
ของแต่ละพื้นที่ เพื่อเป็นกำรกระตุ้น และสร้ำงแรงจูงใจในกำรทำงำนวิจัยควบคู่กันไปกับงำนประจำ
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรดังกล่ำวเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย โครงกำรสนับสนุนกำรพัฒนำ
งำนประจำสู่งำนวิจัยระดับประเทศ จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำรำงวัล R2R ดีเด่น โดยมีองค์ประกอบ
ดังนี้
ประธำนคณะกรรมกำรพิจำรณำรำงวัล R2R ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒ ศ. นพ.สมบูรณ์ เทียนทอง
๑. คณะกรรมกำรพิจำรณำรำงวัล R2R ดีเด่น ระดับปฐมภูมิ
ประธำนคณะกรรมกำร
ศ. นพ.สมบูรณ์ เทียนทอง
ชุดที่ ๑ กรรมกำรพิจำรณำรำงวัล
๑. ดร.ผำสุข แก้วเจริญตำ
ประธำนกรรมกำร ชุดที่ ๑
และ Content Synthesis
๒. ทพ.วสันต์ สำยเสวีกุล
กรรมกำร
๓. นำงทัศนีย์ ญำณะ
กรรมกำร
๔. นำงสำวมณีรัตน์ ทิพย์โพธิ์ศรี
เลขำนุกำร
ชุดที่ ๒ กรรมกำรพิจำรณำรำงวัล
๑. นพ.ดิเรก สุดแดน
ประธำนกรรมกำร ชุดที่ ๒
๒. นำงบุษบำ กำรกล้ำ
กรรมกำร
๓. นำงสำวมณีรัตน์ ทิพย์โพธิ์ศรี
เลขำนุกำร

( หน้ า ๑ )

ชุดที่ ๓ กรรมกำรพิจำรณำรำงวัล
๑. ดร.วัลยำภรณ์ ทังสุภูติ
๒. นำยสุพัฒน์ สมจิตรสกุล
๓. นำงสมหญิง อุ้มบุญ
๔. นำงสำวมณีรัตน์ ทิพย์โพธิ์ศรี

ประธำนกรรมกำร ชุดที่ ๓
กรรมกำร
กรรมกำร
เลขำนุกำร

๒. คณะกรรมกำรพิจำรณำรำงวัล R2R ดีเด่น ระดับทุติยภูมิ
ประธำนคณะกรรมกำร
ชุดที่ ๑ กรรมกำรพิจำรณำรำงวัล
๑. พอ.นพ.ทวีศักดิ์ นพเกษร
๒. นำงพรพิมล พลอยประเสริฐ
๓. นพ.ดำมพ์ มุกมณี
๔. นำงสำวอริสำ โพธิ์ชัยสำร
ชุดที่ ๒ กรรมกำรพิจำรณำรำงวัล
๑. ดร.จงกลณี จันทรศิริ
๒. นำงสำวสิริลักษณ์ คุณกมลกำญจน์
๓. นำงสำวจันทนำ นำมเทพ
๔. นำงสำวอริสำ โพธิ์ชัยสำร
ชุดที่ ๓ กรรมกำรพิจำรณำรำงวัล
๑. ทพญ.สิริรัตน์ วีระเศรษฐกุล
๒. นำงรวิวรรณ อภินันทชำติ
๓. นำงสำวอริสำ โพธิ์ชัยสำร
๓. คณะกรรมกำรพิจำรณำรำงวัล R2R ดีเด่น ระดับตติยภูมิ
ประธำนคณะกรรมกำร
ชุดที่ ๑ กรรมกำรพิจำรณำรำงวัล
๑. อ.นพ.อัครินทร์ นิมมำนนิตย์
๒. นำงสำววีระนุช มยุเรศ
๓. ผศ. ดร. ภญ.นันทวรรณ กิติกรรณำกรณ์
๔. นำงสำวศิริรัตน์ ทินบุตร
ชุดที่ ๒ กรรมกำรพิจำรณำรำงวัล
๑. นพ.ณรงค์ เห็นประเสริฐแท้
๒. นพ.วิบูลย์ วำณิชย์เจริญพร
๓. นำงสำวกรณ์วิกำ กิจสวัสดิ์
๔. นำงสำวศิริรัตน์ ทินบุตร
( หน้ า ๒ )

นพ.ประสิทธิ์ชัย มั่งจิตร
ประธำนกรรมกำร ชุดที่ ๑
กรรมกำร
กรรมกำร
เลขำนุกำร
ประธำนกรรมกำร ชุดที่ ๒
กรรมกำร
กรรมกำร
เลขำนุกำร
ประธำนกรรมกำร ชุดที่ ๓
และ Content Synthesis
กรรมกำร
เลขำนุกำร

ผศ.(พิเศษ) นพ.ไพโรจน์ บุญลักษณ์ศิริ
ประธำนกรรมกำร ชุดที่ ๑
กรรมกำร
กรรมกำร และ Content Synthesis
เลขำนุกำร
ประธำนกรรมกำร ชุดที่ ๒
กรรมกำร
กรรมกำร
เลขำนุกำร

๔. คณะกรรมกำรพิจำรณำรำงวัล R2R ดีเด่น ระดับงำนสนับสนุนกำรบริหำร และกำรสนับสนุนกำรบริกำร
ประธำนคณะกรรมกำร
ศ.นพ.สมบูรณ์ เทียนทอง
ชุดที่ ๑ กรรมกำรพิจำรณำรำงวัล ระดับงำนสนับสนุนกำรบริหำร
๑. นพ.ปรีดำ แต้อำรักษ์
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยจักรินทร์ ฆ้องวงษ์
กรรมกำร
๓. นำงสำวชรัสนิกูล ยิ้มบุญณะ
กรรมกำร
๔. นำงสำวสุภมำส ขำแสง
เลขำนุกำร
ชุดที่ ๒ กรรมกำรพิจำรณำรำงวัล ระดับงำนสนับสนุนกำรบริกำร
๑. ผศ.ดร.พญ.ภัทรวลัย ตลึงจิตร
ประธำนกรรมกำร
๒. ดร.มำศโมฬี จิตวิริยธรรม
กรรมกำร และ Content Synthesis
๓. นำงพนิต มโนกำร
กรรมกำร
๔. นำงสำวสุภมำส ขำแสง
เลขำนุกำร
๕. คณะกรรมกำรพิจำรณำรำงวัล R2R ดีเด่น ระดับนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์
ประธำนคณะกรรมกำร
ผศ.(พิเศษ) นพ.ไพโรจน์ บุญลักษณ์ศิริ
ชุดที่ ๑ กรรมกำรพิจำรณำรำงวัล
๑. ผศ.(พิเศษ) นพ.ไพโรจน์ บุญลักษณ์ศิริ
ประธำนกรรมกำร ชุดที่ ๑
๒. ดร.ณัฏฐญำ พัฒนะวำณิชนันท์
กรรมกำร
๓. ผศ.นิวัต อุณฑพันธุ์
กรรมกำร
๔. นำงสำวบุญศิริ คณะภักดิ์
เลขำนุกำร
ชุดที่ ๒ กรรมกำรพิจำรณำรำงวัล
๑. ดร.ประจวบ แหลมหลัก
ประธำนกรรมกำร ชุดที่ ๒
และ Content Synthesis
๒. ผศ. พญ.อนัญญำ พงษ์ไพบูลย์
กรรมกำร
๓. นพ.สิโรตม์ ศรีมหำดไทย
กรรมกำร
๔. นำงสำวบุญศิริ คณะภักดิ์
เลขำนุกำร
๖. คณะกรรมกำรพิจำรณำรำงวัล R2R ดีเด่น ระดับ Meta R2R
๑. รศ. นพ.เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ
๒. ดร.นิภำพร ลครวงศ์
๓. พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญำเลิศ
๔. นพ.ปริญญำ สันติชำติงำม
๕. นำงสำวอัญชิสำ ทวีธรรมเจริญ

( หน้ า ๓ )

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร และ Content Synthesis
กรรมกำร
กรรมกำร
เลขำนุกำร

บทบำทหน้ำที่
๑. พิจำรณำเกณฑ์ในกำรคัดเลือกผลงำนรำงวัล R2R ดีเด่นประเภทต่ำงๆ และกำหนดจำนวนรำงวัล
ในแต่ละประเภท โดยจำแนกตำมบริบทที่โครงกำรฯ กำหนด
๒. คัดเลือกรำงวัลผลงำน R2R ดีเด่น ผลงำนที่สมควรได้รับกำรตีพิมพ์
๓. ให้ข้อเสนอแนะโครงกำรวิจัยที่ส่งเข้ำประกวดเพื่อเป็นโอกำสในกำรพัฒนำต่อยอด และกำร
นำไปใช้ประโยชน์
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓๐ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๒

( รองศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ )
หัวหน้ำทีมที่ปรึกษำโครงกำรสนับสนุนกำรพัฒนำงำนประจำสู่งำนวิจัยระดับประเทศ

( หน้ า ๔ )

