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ทำเนียบผู้อำนวยการ กรมสุขภาพจิต    
ตำแหน่ง    กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

 ) 

  
 

  
1. ชื่อ – ชื่อสกุล   นางสาวอลิสา  อุดมวีรเกษม   
    ตำแหน่ง         ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
2. วันเกษียณอายุราชการ  1  ตุลาคม 2576 
3. ประวัติการศึกษา  
 

คุณวุฒิ และวิชาเอก ปีท่ีสำเร็จการศึกษา สถาบันการศึกษา 
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) 

เกียรตินิยมอันดับ 2 
ปี 2536 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

Master of Public Health 
(Community Health Sciences – 

Mental Health) 
(ทุน ก.พ.ตามความต้องการของ 

สถาบันสุขภาพจิต) 

ปี 2539 University of Illinois at Chicago 
USA 

 
4. การดำรงตำแหน่ง        
     ตำแหน่งประเภทวิชาการ 
  () ตำแหน่ง   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ   
     ต้ังแต่วันที่  8 พฤษภาคม 2562  ถึง   ปัจจุบัน   
 
5.   เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ     
 -  ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)  ณ วันที่ 5 ธันวาคม 2556                
6. ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรสำหรับผู้บริหาร 
 



2 
 

วันเดือนปี หลักสูตร หน่วยงานผู้จัด หมายเหตุ 
    

7. ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรอ่ืน ๆ    
 

วันเดือนปี หลักสูตร หน่วยงานผู้จัด หมายเหตุ 
10-14 ก.พ.2540 ระบาดวิทยาประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

21 พ.ค.-3 ก.ค.
2540 

เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

24-28 พ.ค.2542 การประเมินโครงการ กรมสุขภาพจิต  

22 พ.ค.-2 มิ.ย.
2543 

Flagship Course on Health 
Sector Reform and Sustainable 
Financing  

คณะเศรษฐศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

14-18 พ.ค.2545 การใช้โปรแกรม SPSS Windows             
ขั้นพ้ืนฐานในการจัดการและ
วิเคราะห์ข้อมูล 

คณะสถิติประยุกต์ 
สถาบันบัณฑิต- 
พัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) 

 

24-30 เม.ย.2547 
 

ความรู้และทักษะสำหรับผู้บริหาร
ใหม่ 

กรมสุขภาพจิต  

24 เม.ย.-26 พ.ค.
2549 

การพัฒนาทักษะสำหรับผู้บริหาร               
การสาธารณสุขระดับต้น 

วิทยาลัยพยาบาล- 
บรมราชชนนีสุพรรณบุรี 
กระทรวงสาธารณสุข 

 

10-14 ก.ย.2550 การวิเคราะห์ จัดทำ และประเมิน
นโยบายสาธารณสุข 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

21 พ.ย.2550 จิตสำนึกคุณภาพ เกณฑ์คุณภาพ 
และ การตรวจประเมินคุณภาพ
ภายใน ตามระบบ  
ISO9001:2008 
 
 

บริษัท URS (ประเทศไทย)   

7 ก.ค.-2 ส.ค.
2551 

ภาษาจีน Normal Nanjing 
University เมืองนานจิง 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 

ทุนสำนักงาน
ส่งเสริมการ
เรียนการสอน
ภาษาจีน
นานาชาติ 
(Hanban) 
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วันเดือนปี หลักสูตร หน่วยงานผู้จัด หมายเหตุ 
10-14 ก.ย.2552 การวิเคราะห์ จัดทำ และประเมิน

นโยบายสาธารณสุข 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

6 พ.ย.2552 - 
25 เม.ย. 2553 

นักบริหารยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข 
ร่วมกับ สถาบันบัณฑิต- 
พัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) 

 

23 พ.ค.-10 มิ.ย.
2554 

Management Acceleration 
Programme (MAP) 

INSEAD 
ประเทศฝรั่งเศส 

ทุน ก.พ. 

7-8 และ 14-15 
มิ.ย.2557 

การพัฒนาภาวะผู้นำในตนเองให้
เป็นที่ยอมรับ 

สำนักงาน ก.พ. 
 

 

24-25 ธ.ค.2557 
 

ข้าราชการศักยภาพสูง รุ่นที่ 3 กองการเจ้าหน้าที่  
กรมสุขภาพจิต 

 

22-24 ม.ค.
2558/ 
19-21 ก.พ.
2558/ 
5-7 มี.ค.2558 
 

Q-Program BMM: Business 
Model Management รุ่นที่ 4  
(อบรมต่อเนื่อง 3 ครั้งๆ ละ 3 วัน) 

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ  

23-25 ก.พ.2558 
 

ข้าราชการศักยภาพสูง หลักสูตร
พัฒนาภาวะผู้นำสู่ความเป็นเลิศ: 
งานได้ผล        คนเป็นสุข 

กองการเจ้าหน้าที่  
กรมสุขภาพจิต 

 

18-19 พ.ค.2558 
 

ที่ปรึกษาในการพัฒนาองค์กร สำนักงาน ก.พ.ร.  

18-23 ก.ค.2558 
 

ภาวะผู้นำสำหรับข้าราชการระดับ
ชำนาญการพิเศษ และศึกษาดูงาน 
ณ ประเทศญี่ปุ่น 

สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ทุน ก.พ. 

23-25 ธ.ค.2558 ภาวะผู้นำเพ่ือเตรียมความพร้อมใน
การบริหารงานและบริหารคน 

กองการเจ้าหน้าที่  
กรมสุขภาพจิต 
 

 

19-21 เม.ย.2560 เตรียมความพร้อมเพ่ือก้าวสู่ประเทศ
ไทย 4.0 สำหรับบุคลากรภาครัฐ 
รุ่นที่ 4 

กองทุนสวัสดิการสำนักงาน 
ก.พ.ร. 
 

 

8 พ.ค.-2 มิ.ย.
2560 
 

ผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง          
รุ่นที่ 31 

วิทยาลัยพยาบาล         
บรมราชชนนีจักรีรัช 
จังหวัดราชบุรี 
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วันเดือนปี หลักสูตร หน่วยงานผู้จัด หมายเหตุ 
17 พ.ย.2560 
 

เทคนิคการนำเสนองานด้วย 
Infographic 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
กรมสุขภาพจิต 

 

25 ธ.ค.2560 
 

การพัฒนาศักยภาพการบริหารด้าน
พัสดุตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 

กองคลัง กรมสุขภาพจิต  

31 ม.ค.-2 ก.พ.
2561 

เตรียมความพร้อมเข้าสู่องค์การ
ภาครัฐแบบดิจิทัล รุ่นที่ 2 

กองทุนสวัสดิการสำนักงาน 
ก.พ.ร. 

 

7-8 มิ.ย.2561 ข้าราชการกลุ่มศักยภาพสูง 
หลักสูตรการเป็นพี่เลี้ยงในองค์กร 
รุ่นที่ 2 

กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
กรมสุขภาพจิต 

 

 
8. ผ่านการศึกษาดูงาน  การประชุม การเจรจา (ต่างประเทศ)   
  

วัน เดือน ปี สถานทีก่ารศึกษาดูงาน/การ
ประชุม/ การเจรจา (ต่างประเทศ) 

หน่วยงานผู้จัด หมายเหตุ 

28 ต.ค.-4 พ.ย.
2543 

การศึกษาดูงานบริการสุขภาพจิต
และจิตเวช 

เมืองกุ้ยหลิน 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 

 

2-9 ก.ย.2549 การศึกษาดูงานบริการสุขภาพจิตและ
จิตเวช 

เมืองซีอาน มณฑลส่านซี 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 

 

14-20 พ.ค.2550 การศึกษาดูงานบริการสุขภาพจิตและ
จิตเวช 

เมืองฮาร์บิน  
มณฑลเฮยหลงเจียง 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 

 

19-26 พ.ค.2552 การศึกษาดูงานบริการสุขภาพจิตและ
จิตเวช 

เมืองฮูฮอท 
มณฑลมองโกเลียใน 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 

 

15-17 ก.พ.2555 
 

การศึกษาดูงานบริการสุขภาพจิตและ
จิตเวช 

สาธารณรัฐสิงคโปร์  

 1-5 ก.ค.2556 การประชุม ASEAN Mental Health 
Taskforce Meeting 

บรูไน ดารุสซาลาม  
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9. การได้รับรางวัล/ประกาศเกียรติคุณ   
     

วัน เดือน ปี รางวัล/ประกาศเกียรติคุณ หน่วยงานผู้จัด หมายเหตุ 
เมษายน 2546 ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 

2545  
กรมสุขภาพจิต  

เมษายน 2559 คนดีที่เป็นแบบอย่างในวิชาชีพ  
(สายงานนักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน) ประจำปี 2558 

กรมสุขภาพจิต  

 
10.   การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่สำคัญ 
  

วันเดือนปี  รายการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ 

หน่วยงานผู้จัด หมายเหตุ 

- - - - 
 


