
กลุม่ที่ 1 กลุม่ข้าราชการต าแหน่งประเภทวชิาการ (ระดับช านาญการ/ช านาญการพิเศษ)

นาย/นาง/นางสาว ....คมคาย   สมบูรณ์ดี...
เกิดวนัที ่23 เดือน มิถุนาย พ.ศ. 2518
วฒิุการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
จากสถาบันการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย
เร่ิมรับราชการคร้ังแรก  เมือ่วนัที ่1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2540 
ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ
สถานทีท่ างาน งานถ่ายทอดเทคโนโลย ีกลุ่มงานเทคโนโลยแีละสารสนเทศ  
กลุ่มภารกิจด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ  สถาบันโรคผิวหนัง 
การประพฤติปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาท
    เป็นผู้ทีม่ีความรับผิดชอบสูง ต่องานทีไ่ด้รับมอบหมาย  อุทิศตน  เสียสละ
เพือ่ให้สัมฤทธผิลต่องานทีท่ า และบรรลุเป้าหมายขององค์กร  ปฏิบัติตนอยูใ่น
ระเบียบวนิัย และมีจริยธรรมในวชิาชีพ
ผลงานดีเด่นและภาคภูมิใจ
    เป็นผู้ด าเนินงานในโครงการถ่ายทอดความรู้วชิาการของสถาบันโรคผิวหนังทัง้ในระดับประเทศและระดับนานาชาติ
ได้สัมฤทธผิลเป็นอยา่งดี  อีกทัง้ยงัริเร่ิมด าเนินโครงการใหม่ๆ เพือ่ให้สนองตอบต่อนโยบายของสถาบันฯ และกรมการแพทย์
ได้เป็นอยา่งดี

นาย/นาง/นางสาว ....กนกวรรณ์  อุระอิต...
เกิดวนัที ่10 เดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2522
วฒิุการศึกษาสูงสุด พยาบาลศาสตรบัณฑิต และการผดุงครรภ์ชัน้หนึง่
จากสถาบันการศึกษา วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
เร่ิมรับราชการคร้ังแรก  เมือ่วนัที ่11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2547
ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง พยาบาลวชิาชีพช านาญการ
สถานทีท่ างาน งานการพยาบาลผู้ป่วยใน  กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน  กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล สถาบันโรคผิวหนัง
การประพฤติปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาท
    มีการสร้างสัมพันธภาพทีดี่แก่ผู้มาขอรับบริการ  แบบเอาใจเขามาใส่ใจเรา
ทัง้ยดึหลักการท างาน ยิง่ท ามาก  ยิง่รู้มาก  มีความอดทนในงานทีรั่บผิดชอบ  อัธยาศัยเป็นกันเอง

ผลงานดีเด่นและภาคภูมิใจ
1. เป็นเลขานุการโครงการร่วมจัดท า CQI เร่ือง มหัศจรรยแ์ห่ง Wrap
2. เป็นเลขานุการโครงการ CQI เร่ือง 3H4Line
3. เป็นเลขานุการโครงการ CQI เร่ือง อุน่ใจเมือ่ใช้ CUFF
4. เป็นเลขานุการโครงการ CQI เร่ือง ภาพสารพัดประโยชน์
5. เป็นตัวแทนของสถาบันฯ ออกหน่วยเคล่ือนที ่มูลนิธแิสงไช้กี ่หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ จังหวดับุรีรัมย์

แบบรายงานการคัดเลือกยกยอ่งเชิดชูคนดี

มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏบิัติตามรอยพระยคุลบาทและผลงานดีเด่น

สังกัด  ... สถาบันโรคผิวหนัง ...

ประจ าปีพุทธศักราช ...2558...



กลุม่ที่ 2 กลุม่ข้าราชการต าแหน่งประเภทวชิาการและประเภททั่วไป (ระดับปฏิบัติการ/ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน)
นาย/นาง/นางสาว ...ศิริพงษ์  บุรกสิกร...
เกิดวนัที ่19 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2509
วฒิุการศึกษาสูงสุด ศิลปศาสตรบัณฑิต 
จากสถาบันการศึกษา  มหาวทิยาลัยรามค าแหง
เร่ิมรับราชการคร้ังแรก  เมือ่วนัที ่16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2529
ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง เจ้าพนักงานวทิยาศาสตร์การแพทยช์ านาญงาน
สถานทีท่ างาน งานจุลพยาธ ิ กลุ่มงานพยาธวิทิยา  กลุ่มภารกิจด้านวชิาการและการแพทย ์สถาบันโรคผิวหนัง
การประพฤติปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาท
ยดึหลักเศรษฐกิจพอเพียง , ปฏิบัติตนเป็นคนดี  ท าหน้าทีอ่ยา่งโปร่งใส ส่งเสริมและท านุบ ารุงศาสนา
ยดึมัน่ในการท าความดี  ซ่ือสัตยสุ์จริตต่อตนเอง หน้าที ่และผู้อืน่
ผลงานดีเด่นและภาคภูมิใจ
 -ได้รับการแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการชมรมจริยธรรมและส่งเสริมสุขภาพ
 -ได้รับการแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการชมรมอาชีวอนามัยและความสุขของเจ้าหน้าที่
 -ได้รับการแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทยด้์วยเงินบ ารุง ปี 2558
 -ได้รับการแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (หน่วยจ่ายกลาง) ปี 2558
 -ได้รับการแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (งานบ้านงานครัว) ปี 2558
นาย/นาง/นางสาว ...ดาวรรณ  วงษ์หงษ์...
เกิดวนัที ่12 เดือน กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2500
วฒิุการศึกษาสูงสุด ประกาศนียบัตรวชิาชีพ
จากสถาบันการศึกษา  พาณิชยการดุสิต
เร่ิมรับราชการคร้ังแรก  เมือ่วนัที ่19 เดือน มกราคม พ.ศ. 2519
ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง เจ้าพนักงานธรุการช านาญงาน
สถานทีท่ างาน  ฝ่ายบริหารทัว่ไป  กลุ่มภารกิจด้านอ านวยการ สถาบันโรคผิวหนัง
การประพฤติปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาท
     ประพฤติตนอยูใ่นศีลธรรมอันดี  ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวติ  ท างานอยา่งผู้รู้จริง  มีผลงานเป็นทีป่ระจักษ์
มีความอดทน  มุง่มัน่ ยดึธรรมะความถูกต้อง  มุง่ประโยชน์คนส่วนใหญ่เป็นหลัก  รับฟังความคิดเห็นผู้อืน่  มีความเอือ้เฟือ้
ซ่ึงกันและกัน
ผลงานดีเด่นและภาคภูมิใจ
     ปฏิบัติงานตามทีไ่ด้รับมอบหมายด้วยความต้ังใจ มุง่มัน่ เสียสละ อดทน  ให้ความร่วมมือช่วยเหลือในการปฏิบัติงาน
รักในงานทีท่ า ขยนั เสียสละให้แก่ราชการ  ยดึความถูกต้อง เป็นไปตามกฎระเบียบ  โดย
     -วนัที ่24-25 ตุลาคม 2555  ในคราวทีเ่กิดน้ าท่วมใหญ่ในกรุงเทพฯ ได้ท าหน้าทีจ่ัดเตรียมอาหารกลางวนัและอาหารเยน็
ให้กับคณะครูการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) จังหวดัสกลนคร ทีม่าช่วยท าผนังกัน้น้ าท่วม  เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า สถาบันฯ
     -ในปี 2557  มีเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองในกรุงเทพฯ ปริมณฑล มีการปิดถนน  และต้ังเวทีทีอ่นุสาวรีย ์ ต้ังแต่วนัที่
13 มกราคม-3 มีนาคม 2557 ร่วมกันดูแลเฝ้าระวงัสถาบันฯ ด้วยการอยูเ่วร  และได้รับมอบหมายให้จัดซ้ือข้าวสาร อาหารแห้ง
เพือ่ส ารองให้เจ้าหน้าทีใ่นภาวะสถานการณ์ฉุกเฉินทางการเมือง  ทีอ่าจเป็นอันตรายต่อเจ้าหน้าที ่ ทีอ่ยูเ่วร  และพักค้างคืน
ทีส่ถาบันฯ พร้อมทัง้จัดอาหารกลางวนัเล้ียงเจ้าหน้าทีส่ถาบันฯ ทุกคน ในวนัที ่13 มกราคม 2557 ด้วย
งานจัดเลีย้ง
     ในด้านความเสียสละและอุทิศเวลาให้ราชการเช่น วนัใดมีการประชุมหลายๆ กลุ่ม  หลายโครงการ มีการเล้ียงอาหาร
กลางวนั  ด้วยจะคอยช่วยเหลือโดยในบางคร้ังจะต้องออกไปซ้ืออาหารเองก็ตาม  และอ านวยความสะดวกให้ผู้เข้ารับการประชุม
โดยเฉพาะบุคคลทีส่ าคัญข้างนอกหน่วยงานหรือ VIP แม้ต้องมาช่วยงานในตอนเช้าก็จะอุทิศเวลาให้  และหลังประชุมเสร็จ
จะช่วยเก็บ และดูแลความสะอาดเพราะข้าพเจ้าท างานด้วยความเต็มใจ  ถึงแม้จะเหนือ่ยก็ตามเพราะข้าพเจ้ารักในหน้าที่
ของตัวเอง
ยานพาหนะ
     งานหนึง่ทีถ่ือวา่สละเวลาส่วนตัวให้แก้งานเพือ่ให้งานนัน้ๆ ส าเร็จลุล่วงไปได้ก็คือการจัดรถยนต์นอกเวลาราชการหรือ
วนัหยดุราชการ  โดยการทีไ่ด้รับค าส่ังให้ประสานงานกับพนักงานขับรถยนต์  ทัง้ทีม่ีความยากล าบากในการติดต่อประสานงาน
กับพนักงานขับรถยนต์  เนือ่งด้วยเป็นเวลานอกราชการก็ตาม  แต่ก็เต็มในทีจ่ะปฏิบัติงานทีรั่บมอบหมายนัน้  โดยมีเป้าหมาย
งานต้องส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี



งานสวัสดิการ
     คอยประสานให้ความร่วมมือจัดการเกีย่วกับการเบิกของเยีย่มเจ้าหน้าทีป่่วย  ด าเนินการจัดซ้ือพวงหรีดของสถาบันฯ
ประสานงาน  และคอยอ านวยความสะดวกในการจัดรถยนต์ไปร่วมงานศพ  ซ่ึงเป็นไปตามระเบียบราชการ

กลุม่ที่ 3 กลุม่ลูกจ้างประจ า

นาย/นาง/นางสาว ....วลิาวรรณ   สมเชือ้เวยีง...
เกิดวนัที ่18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2499
วฒิุการศึกษาสูงสุด .....ปริญญาตรี
จากสถาบันการศึกษา  มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
เร่ิมรับราชการคร้ังแรก  เมือ่วนัที ่1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2520
ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง พนักงานพิมพ์ ส 3
สถานทีท่ างาน งานเวชระเบียนและเวชสถิติ  กลุ่มงานเทคโนโลยแีละสารสนเทศ  
กลุ่มภารกิจด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ  สถาบันโรคผิวหนัง  
การประพฤติปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาท
    รู้จักใช้จ่ายตามควรแห่งฐานะ  รู้จักใช้ทรัพยสิ์นของทางราชการให้เป็นประโยชน์และประหยดั  รู้จักมัธยสัถ์
และเก็บออม  เพือ่สร้างฐานะตนเองและครอบครัว  รู้จักดูแล บ ารุง และรักษาทรัพยสิ์นของตนเองและส่วนรวม
ผลงานดีเด่นและภาคภูมิใจ
     บริการค้นแฟ้มคนไข้ทีม่าตรวจรักษาอยา่งถูกต้อง แม่นย า และรวดเร็ว  ปฏิบัติงานในเวลาราชการโดยไม่บกพร่อง
ด้วยความเต็มใจและยิม้แยม้ยนิดีให้บริการ  อุทิศตนปฏิบัติงานนอกเหนือเวลาราชการ  

กลุม่ที่ 4 กลุม่พนักงานราชการ/พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

นาย/นาง/นางสาว ....มนูญ  บัวเนีย่ว...
เกิดวนัที ่10 เดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2519
วฒิุการศึกษาสูงสุด อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยอีุตสาหการ)
จากสถาบันการศึกษา มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิัย
เร่ิมรับราชการคร้ังแรก  เมือ่วนัที ่1 เดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2554
ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง นักจัดการงานทัว่ไป
สถานทีท่ างาน  ฝ่ายบริหารทัว่ไป  กลุ่มภารกิจด้านอ านวยการ สถาบันโรคผิวหนัง
การประพฤติปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาท
 -ยดึหลักเศรษฐกิจพอเพียง
 -ปฏิบัติตนเป็นคนดี, ท าหน้าทีอ่ยา่งโปร่งใส ซ่ือสัตย ์และยดึมัน่ในการท าความดี
 -มีความวริิยะ อุตสาหะในหน้าทีรั่บผิดชอบ, มีความอดทนไม่ยอ่ท้อต่ออุปสรรค
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว และผู้อืน่ และมีความจงรักภักดีต่อชาติ
ศาสนา และพระมหากษัตริย์
ผลงานดีเด่นและภาคภูมิใจ
 -ช่วยเหลือคนไข้ ทีท่ าแทบเล็ตหาย  โดยการเปิดกล้องวงจรปิดในวนัเสาร์ คลินิก
พิเศษนอกเวลาราชการได้ทันท่วงที  จนท าให้คนไข้ได้รับของคืน
 -ช่วงเช้าวนัเสาร์ คลินิกพิเศษนอกเวลา  ระบบโทรศัพท์มีปัญหาไม่สามารถใช้งานได้
ทีง่านประชาสัมพันธ ์ เสียสละเวลา และรับผิดชอบในหน้าทีเ่ข้ามาแก้ไข
 -จัดเตรียมงานพร้อมทัง้เก็บงานในพิธต่ีางๆ จนแล้วเสร็จ  ด้วยความเต็มใจรับผิดชอบ
 -เต็มใจ แบ่งเบาภาระงานในเวลาทีส่ถาบันฯ จัดกิจกรรม  โดยไม่ต้องร้องขอ



นาย/นาง/นางสาว ....ประกายดาว  ไชยช่อฟ้า...
เกิดวนัที ่7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2532
วฒิุการศึกษาสูงสุด ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
จากสถาบันการศึกษา โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม .มหิดล
เร่ิมรับราชการคร้ังแรก  เมือ่วนัที ่3 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2551
ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล
สถานทีท่ างาน งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก  กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก  กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล สถาบันโรคผิวหนัง
การประพฤติปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาท
     -ต้ังใจปฏิบัติงานในความรับผิดชอบด้วยความอดทน ไม่ยอ่ท้อปัญหา/อุปสรรค ทีพ่บในแต่ละวนั บริการจัดล าดับคิวตรวจ
ด้วยความเป็นธรรมและเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ ช่วยแพทยใ์นห้องตรวจโรคด้วยความกระตือรือร้น  มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง เพิม่พูนวฒิุการศึกษาด้วยการศึกษาต่อภาคค่ า  มีความมาะบากบัน่ในการเก็บออมกับสหกรณ์ออมทรัพย ์หารายได้
เพิม่ด้วยการท างานในโครงการรุ่งอรุณ  โครงการลดความแออัด  และคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ  การใช้จ่ายส่วนตัว
ยดึหลักปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง  พร้อมการปฏิบัติตามระเบียบวนิัยและเคารพกฎกติกาทีห่น่วยงานก าหนดขึน้
       -การประสานสัมพันธแ์ละสร้างความเข้าใจอันดีกับผู้ป่วยและญาติในการเชิญผู้ป่วยเข้าพบแพทยต์รวจในแต่ละห้องตรวจ
ด้วยความเต็มใจ เสมอภาค เป็นกันเอง และสุภาพต่อทุกคน  ให้ความร่วมมือในการพัฒนาหน่วยงานและงานพิเศษทีไ่ด้รับ
มอบหมายตามก าหนด
       -ต้ังใจปฏิบัติงานทีไ่ด้รับมอบหมายด้วยความกระตือรือร้น  เต็มความรู้ความสามารถเพือ่ให้ผลงานมีคุณภาพ
มีความพากเพียรในการท างานโดยค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมและหน่วยงาน  ปฏิบัติงานในเวลาราชการโดยไม่บกพร่อง
และนอกเวลาราชการทีไ่ด้รับมอบหมายด้วยความเต็มใจ และความพากเพียรเพือ่ให้งานส าเร็จโดยเร็ว
ผลงานดีเด่นและภาคภูมิใจ
1. ได้รับประกาศนียบัตร การอบรมการปฏิบัติการวจิัยทางคลินิกทีดี่ เร่ืองหลักจริยธรรมการวจิัยในงาน ปี 2555
2. ได้รับประกาศนียบัตร การอบรมปฏิบัติการวจิัยทางคลินิกทีดี่ เร่ือง หน้าทีข่องผู้วจิัย ปี 2555
3. ร่วมพิธวีางพวงมาลา เนือ่งในวนัคล้ายวนัสถาปนา ณ หน้าพระราชวงัพญาไท  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
4. ร่วมพิธวีางพวงมาลา เนือ่งในวนัคล้ายวนัสวรรคตของสมเด็จพระมหิตราธเิบศร วนัมหิดล ณ สถาบันประสาทวทิยา
5. มีส่วนร่วมในการแสดงและกิจกรรมต่างๆ เช่น การแสดงงานวนัเกษียณอายรุาชการ , งานปีใหม่
6. เป็นผู้ช่วยแพทยใ์นการท างานโครงการวจิัยต่างๆ เช่น
   -โครงการวจิัย เร่ือง การเปรียบเทียบประสิทธภิาพของยา Acne Lotion ร่วมกับ 2.5% benzoyl peroxide
     เทียบกับ acne lotion ร่วมกับ 2% erythromycin solution ในการรักษาสิวทีห่ลังระดับน้อยถึงปานกลาง
     ปี 2556-2557
   -โครงการวจิัย เร่ือง การตอบสนองทางคลินิกต่อยาทา 0.1% ทาโครลิมุสในผู้ป่วยโรคโอฟูจิ ปี 2556-2557
   -โครงการวจิัย เร่ือง การเปรียบเทียบประสิทธผิลของครีมบ ารุงผิวสูตร ครีมทีม่ีส่วนผสมของไลโคซานและน้ ามันมะพร้าว
    บริสุทธิต่์อการฟืน้ฟูสภาพผ่ืนภูมิแพ้ผิวหนังทีม่ีความรุนแรงระดับน้อย ปานกลาง มาก ปี 2558-2559

****************************************************************************************************





13 มกราคม-3 มีนาคม 2557 ร่วมกันดูแลเฝ้าระวงัสถาบันฯ ด้วยการอยูเ่วร  และได้รับมอบหมายให้จัดซ้ือข้าวสาร อาหารแห้ง

กลางวนั  ด้วยจะคอยช่วยเหลือโดยในบางคร้ังจะต้องออกไปซ้ืออาหารเองก็ตาม  และอ านวยความสะดวกให้ผู้เข้ารับการประชุม





สถานทีท่ างาน งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก  กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก  กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล สถาบันโรคผิวหนัง


