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นัาย ชาตรี หลักหมั�นั
ตำำ�แหน่่ง
พินัักงานับัริการ (เวัรเปล) 
งานัการพิยาบัาลอุบััติเหตุและฉุุกเฉิุนั

แรงบััน่ด�ลใจใน่ก�รทำำ�ง�น่
1. อย่าหยุดีที�จิะพัิฒนัาตัวัเอง  
2.เพิิ�มทักษะการทำางานั  
3.จิงอย่าทำาตัวัเองให้เหมือนันัำ�าเต็มแก้วั 
4.ควัามอดีทนั 
5.อย่าพิลาดีที�จิะหาแนัวัทางหรือสิู�งใหม่ๆ
เข้้าตัวัตลอดีเวัลา  
6. การยอมรับั รับัฟ้งั ไม่เอาตัวัเองเปน็ัหลัก

แน่วคิิดใน่ก�รทำำ�ง�น่
1. ไม่หยุดียั�งพัิฒนัา 
2. คิดีบัวัก มองโลกในัแง่ดีีเสูมอ 
3. มีนัำ�าใจิให้กับัเพืิ�อนัร่วัมงานั 
4. มุ่งเน้ันัควัามอดีทนั



แรงบััน่ด�ลใจ/แน่วคิิดใน่ก�รทำำ�ง�น่
1.มีนัำ�าใจิกับัเพืิ�อนัร่วัมงานั
2.ควัามคิดีบัวักเปน็ัสู่วันัช่วัยให้คุณสูามารถทำางานั
ได้ีอย่างมีควัามสุูข้
3.ควัามอดีทนัเป็นัพิลังข้องควัามสูำาเร็จิ.การอดีทนั
ต่อคำาพูิดีอดีทนัต่อพิฤติกรรมการดูีหมิ�นั.อดีทนัต่อ
ควัามเครียดีในัการทำางานัเป็นัสิู�งสูำาคัญและแรง
ผลักดัีนัในัการก้าวัหน้ัาในัหน้ัาที�การงานัข้องตนั

นัางสูาวั อรอุมา สิูทธิีแก้วั
ตำำ�แหน่่ง
พินัักงานัห้องยา
งานัเภสัูชกรรม



สูารจิากผู้บัริหาร
โรงพิยาบัาลศููนัย์การแพิทย์มหาวิัทยาลัยแม่ฟ้า้หลวัง

ศ�สตำร�จ�รย์์เกีย์รติำคุิณ น่�ย์แพทำย์์ศุภกร โรจน่นิ่น่ทำร์
รักษาการแทนัผู้อำานัวัยการโรงพิยาบัาลศููนัย์การแพิทย์ มหาวิัทยาลัยแม่ฟ้า้หลวัง

และ คณบัดีีสูำานัักวิัชาแพิทยศูาสูตร์ มหาวิัทยาลัยแม่ฟ้า้หลวัง

“กระผมข้อแสูดีงควัามยินัดีีกับัพินัักงานัดีี
เด่ีนั ประจิำาป ีพิ.ศู.2563 ทุกท่านั และ
พินัักงานัโรงพิยาบัาลศููนัย์การแพิทย์

มหาวิัทยาลัยแม่ฟ้า้หลวังทุกคนั 
ที�ได้ีร่วัมแรงร่วัมใจิในัการปฏิิบััติภารกิจิ
ข้องโรงพิยาบัาลให้ไปถึงจุิดีมุ่งหมายสูู่
พัินัธีกิจิที�ตั�งมั�นัไว้ั ข้อให้ผู้ที�ได้ีรับัรางวััล 
จิงเป็นัต้นัแบับัข้องผู้ที�ทุ่มเท เสีูยสูละ 

เห็นัแก่ประโยชน์ัสู่วันัรวัม มีเมตตา กรุณา 
และเปน็ัมืออาชีพิ มีภาวัะผู้นัำา

การเปน็ัมืออาชีพิ ในัโรงพิยาบัาลท่านัต้อง
มีควัามสูามารถในัอาชีพิ วิัชาชีพิ 

มีการเรียนัรู้สิู�งใหม่ตลอดีเวัลา มีมาตรฐานั
การทำางานั เพืิ�อควัามปลอดีภัย

ข้องตนัเอง ผู้ร่วัมงานั และผู้ปว่ัย และ
ครองธีรรมะแห่งวิัชาชีพิให้บัริสุูทธิี�

ข้อให้ทุกท่านัมีควัามสุูข้ และมีควัามเจิริญ
ก้าวัหน้ัาด้ีวัยดีี ตลอดีไป”

แรงบััน่ด�ลใจ/แน่วคิิดใน่ก�รทำำ�ง�น่
“เคล็ดีลับัสูู่ควัามสุูข้ คือ การทำาในัสิู�งที�รัก”
“เคล็ดีลับัสูู่ควัามสูำาเร็จิ คือ รักในัสิู�งที�ทำา” 

   ดัีงนัั�นัหากเรามีควัามรัก และมีควัามสุูข้ในัการ
ทำางานัรวัมทั�งมีทีมงานัที�ดีี พิร้อมจิะพัิฒนัา และ
เรียนัรู้ไปด้ีวัยกันั จิะทำาให้การทำางานัไม่ใช่เรื�องยาก
อีกต่อไป

นัางสูาวั ศิูรินัทรา มณีกิจิ
ตำำ�แหน่่ง
เจ้ิาหน้ัาที�บัริหาร
รักษาการแทนัหัวัหน้ัางานัทรัพิยากรบุัคคล และ รักษาการแทนัหัวัหน้ัางานับัริหารทั�วัไป



นัางสูาวั ภาวิัณี พัินัวังค์
ตำำ�แหน่่ง
เจ้ิาหน้ัาที�บัริหาร
รักษาการแทนัหัวัหน้ัางานัการเงินับััญชีและงบัประมาณ

แรงบััน่ด�ลใจ/แน่วคิิดใน่ก�รทำำ�ง�น่
คนัเราเกิดีมา ไม่มีใครมีควัามสูามารถตั�งแต่เกิดี 
คนัเราต้องพัิฒนัาตัวัเอง พัิฒนัาตัวัเองทุกวัันัให้ดีี
ขึ้�นัอย่างต่อเนืั�อง อย่างน้ัอยต้องพัิฒนัาตัวัเองให้
ดีีขึ้�นัวัันัละ 1%



นัางสูาวั นัฤมล ชุมภูทอง
ตำำ�แหน่่ง
นัักโภชนัาการ
งานัสูนัับัสูนุันัการบัริการ

แรงบััน่ด�ลใจ/แน่วคิิดใน่ก�รทำำ�ง�น่
1.เพืิ�อให้ผู้ปว่ัยได้ีรับัการบัริการอาหารที�ดีีที�สุูดี อาหาร
ถูกโรค ถูกคนั ถูกต้องตามแผนัการรักษาข้องแพิทย์
และ สูภาวัะโรคนัั�นัๆข้องผู้ป่วัย
2.เปน็ัหน่ัวัยสูนัับัสูนุันัการรักษาข้องแพิทย์ 
เพืิ�อให้ผู้ปว่ัยฟ้้� นัจิากสูภาวัะโรคโดียเร็วัที�สุูดี
3.”อาหารผู้ปว่ัยต้องอร่อย เพิราะผู้ป่วัยมีควัามทุกข์้
ทางร่างกายอยู่แล้วั” พิระราชดีำารัสู ในัหลวัง รัชกาลที� 9

พินัักงานัดีีเด่ีนั ประจิำาป ีพิ.ศู.2563
โรงพิยาบัาลศููนัย์การแพิทย์มหาวิัทยาลัยแม่ฟ้า้หลวัง



อาจิารย์ นัายแพิทย์ สูมปรารถน์ั หมั�นัจิิต
ตำำ�แหน่่ง
อาจิารย์แพิทย์ผู้เชี�ยวัชาญ
รักษาการแทนัหัวัหน้ัางานัสู่งเสูริมสุูข้ภาพิชุมชนั

แรงบัันดาลใจ/แนวคิิดในการทำำางาน

หลัักยึึดในการทำำางาน ตามพระราชดำารัสของสมเด็จ

พระราชบิิดาท่ำ�ว่่า “ขอให้ถืือพระโยึชน์ส่ว่นตนเป็น็ท่ำ�สอง 

ป็ระโยึชน์ของเพื�อนมนุษย์ึเป็น็กิจท่ำ�หนึ�ง ลัาภทำรัพย์ึ 

เก่ยึรติยึศจะตกแก่ท่ำานเอง ถ้ืาทำรงธรรมแห่งวิ่ชาช่พ

ไว้่ให้บิริสุทำธิ�”

ว่ัาที�ร้อยตรีกัปตันั สุูข้ชญานัันัท์
ตำำ�แหน่่ง
วิัศูวักรคอมพิิวัเตอร์
งานัเทคโนัโลยีสูารสูนัเทศู

แรงบัันดาลใจ/แนวคิิดในการทำำางาน

การจะทำำางานให้ด่หรือป็ระสบิคว่ามสำาเร็จได้ 

ไม่ใช่เพ่ยึงเพราะคว่ามร้้ คว่ามสามารถืของคนๆ

เด่ยึว่ แต่เป็น็เพราะการทำำางานเป็น็ท่ำม ท่ำ�จะทำำาให้

งานนั�นป็ระสบิคว่ามสำาเร็จได้



นัางสูาวั หฤทัย นััยนัา
ตำำ�แหน่่ง
ผู้ช่วัยพิยาบัาล
งานัการพิยาบัาลอายุรศูาสูตร์

นัางสูาวั รุจิรินัทร์ ศิูริวังศ์ู
ตำำ�แหน่่ง
นัักรังสีูเทคนิัค
งานัรังสีูวิัทยา

แรงบััน่ด�ลใจ/แน่วคิิดใน่ก�รทำำ�ง�น่
การสูร้างบัรรยากาศูที�ดีีในัการทำางานั ถือเป็นัสิู�ง
สูำาคัญข้องการทำางานั การสูร้างบัรรยากาศูให้การ
ทำางานัเป็นัเรื�องสูนุัก ทุกคนัมีควัามสุูข้กับัการทำางานั 
จิะทำาให้เราสูลัดีควัามคิดีที�ว่ัา “ตื�นัมาไม่อยากมาทำางานั
”ออกจิากสูมองไปเลย สิู�งสูำาคัญที�สุูดีคือ ควัามเสีูย
สูละ และควัามเห็นัอกเห็นัใจิผู้อื�นั รวัมไปถึงเพืิ�อนัร่วัม
งานั เพิราะควัามรักใคร่สูามัคคีกันั จิะทำาให้บัรรยากาศู
ในัการทำางานัราบัรื�นั และงานัมีประสิูทธิีภาพิมากที�สุูดี

แรงบััน่ด�ลใจ/แน่วคิิดใน่ก�รทำำ�ง�น่
ทำางานัทุกวัันัให้มีควัามสุูข้ และทำาหน้ัาที�ที�รับัผิดี
ชอบัให้ดีีที�สุูดี



นัางสูาวั ดีวังพิร ชูสูวััสูดิีกุล
ตำำ�แหน่่ง
พิยาบัาลวิัชาชีพิ 
รักษาการแทนัหัวัหน้ัางานัการพิยาบัาลผู้ป่วัยหัวัใจิและหลอดีเลือดี

แรงบััน่ด�ลใจ/แน่วคิิดใน่ก�รทำำ�ง�น่
ไม่ทุกคนัหรอกที�จิะได้ีทำางานัในัสิู�งที�รัก แต่เชื�อว่ัา
เราทุกคนัสูามารถรักในัสิู�งที�เราทำาได้ี  ฉุะนัั�นัเริ�มรัก
ในัสิู�งที�ทำาตั�งแต่วัันันีั�แล้วัวัันัหนึั�งเราจิะเห็นัควัาม
มหัศูจิรรย์ และเมื�อต้องเจิอกับังานัที�ยาก หรือ 
งานัที�ไม่ถนััดี แทนัที�จิะมานัั�งบ่ันัหรือปฎิิเสูธีให้
มองว่ัาคือโอกาสูที�จิะได้ีเรียนัรู้สิู�งใหม่ ทักษะใหม่ๆ
มาให้เราก็ได้ี

นัาย ภาณุพิงศ์ู  ศูรีชื�นั
ตำำ�แหน่่ง
พิยาบัาลวิัชาชีพิ
งานัการพิยาบัาลวิัสัูญญี

แรงบััน่ด�ลใจ/แน่วคิิดใน่ก�รทำำ�ง�น่
ปญัหา คือ โอกาสูในัการสูร้างสิู�งใหม่ที�ดีีกว่ัา


