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ทำเนียบผู้อำนวยการ   กรมสุขภาพจิต     
หน่วยงาน     สำนักเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

 
 

๑.ชื่อ – ชื่อสกุล   นายทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา 
   ตำแหน่ง   ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.วันเกษียณอายุราชการ 01 ตุลาคม 2574 
๓. ประวัติการศึกษา 

สถานศึกษา วุฒิท่ีได้รับ ปีท่ีจบ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แพทยศาสตรบัณฑิต 2539 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วุฒิบัตร แสดงความรู้ความชำนาญฯ สาขาจิตเวชศาสตร์เด็ก
และวัยรุ่น 

2545 

แพทยสภา หนังสืออนุมัติ แสดงความรู้ความชำนาญฯ สาขาเวชศาสตร์
ครอบครัว 

2546 

 
๔.การดำรงตำแหน่ง 

         21 พฤษภาคม 2561-ปัจจุบัน    ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 7 พฤศจิกายน 2556-20 พฤษภาคม 2561 ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 
        
  
๕.เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ 
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ปี 2552 
 
๖.ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร (ตามที่ ก.พ. กำหนดสำหรับผู้ที่จะดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น/สูง)  ดังนี้ 
 

โครงการ, หลักสูตร รุ่น 

ความรู้และทักษะสำหรับผู้บริหารระดับกลาง 1/2549 
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๗. ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรอ่ืน ๆ    
 

วันเดือนปี หลักสูตร หน่วยงานผู้จัด หมายเหตุ 
25/7/2561 แนวทางพัฒนากำลังคนให้มีทักษะด้าน

ดิจิทัล เพ่ือการไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ 
สำนักงาน กพ.  

16-17/2/2559 The Cochrane Systematic Reviews: 
How to use and get involved 

กรมการแพทย์ 
สถาบันวิจัยและ
ประเมินเทคโนโลยี
ทางการแพทย์ 

 

11-13/11/2558 Standard course in clinical trials 
and good clinical practice training 
program 2015 

โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ 

 

21-22/7/2557 การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าและการ
วางแผนกลยุทธ์ (Value Chain Analysis 
and Strategic Planning) 

สป. สธ.  

19/6/2556-
31/7/2556 
(40 ชั่วโมง) 

Academic Writing สถาบันราชานุกูล  

3-4/9/2555 พัฒนาระบบข้าราชการกลุ่มศักยภาพสูง กรมสุขภาพจิต  
29/2/2555-
1/3/2555 

การสร้างความตะหนักรู้ในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

สำนักงาน กพ.  

18/1/2553-
16/7/2553 
(6 สัปดาห์) 

พัฒนารองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ฯ 
รุ่นที่ 4 

วิทยาลัยนักบริหาร
สาธารณสุข 

 

17-21/1/2548 การจัดการเชิงกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ใน
การวางแผน รุ่นที่ 40 

สถาบันบัณฑิตพัฒ
นบริหารศาสตร์ 

 

16-23/2/2547  ความรู้และทักษะสำหรับผู้บริหารระดับ
ต้น รุ่นที่ 4 

กรมสุขภาพจิต  

9/11/2545-
1/3/2546 

เกษตรมินิเอ็มบีเอ  รุ่นที่ 30 คณะบริหารธุรกิจ   
ม.เกษตรศาสตร์ 
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๘. ผ่านการศึกษาดูงาน  การประชุม การเจรจา (ต่างประเทศ)    
 

วันเดือนปี สถานทีก่ารศึกษาดูงาน/การประชุม /
การเจรจา (ต่างประเทศ) 

หน่วยงานผู้จัด หมายเหตุ 

20-24/4/2558 ประเทศจีน, Fujian Provincial Health 
and Family Commission/  
MOU 

กรมสุขภาพจิต  

31/8/2556-
6/9/2556 

ประเทศญี่ปุ่น, Faculty of Education, 
Kumamoto University/  
อบรมหลักสูตร "Children with 
intellectual disabilities and their 
needs and relevant services" 

กรมสุขภาพจิต  

11/10/2549-
4/11/2549 

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี/  
ศึกษาดูงาน “Psycho-traumatology” 

สถานทูต เยอรมนี 
และ Inwent 

 

1-30/9/2547 สหรัฐอเมริกา, North Corolado/ 
ฝึกอบรม เรื่อง “ออทิสติก” 

กรมสุขภาพจิต, 
Aims Community 
College และ Weld 
Country  School 
District6 

 

๙ .   การได้รับรางวัล/ประกาศเกียรติคุณ       

วันเดือนปี รางวัล/ประกาศเกียรติคุณ หน่วยงานผู้จัด 
14/09/2561 รางวัลเลิศรัฐ ประเภทพัฒนาคุณภาพการบริการอย่าง

ต่อเนื่อง เรื่อง “Data center ผู้ป่วยจิตเวชของ
ประเทศไทย” 

กพร. 

15/08/2561 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่
กรมสุขภาพจิต จากผลงาน เรื่อง “การพัฒนาระบบ 
Data center ผู้ป่วยจิตเวชของประเทศไทย” 

กรมสุขภาพจิต 

11/05/2561 เข็มที่ระลึกอักษรพระนามาภิไธย สธ มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

14/03/2559 โล่เกียรติคุณ ผู้ให้การสนับสนุนด้านการจัดกิจกรรม มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

12/01/2555 ประกาศเกียรติคุณ ปฏิบัติงานช่วยเหลือเยียวยาจิตใจ
ผู้ประสบอุทกภัย ปี 2554 

กรมสุขภาพจิต 
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วันเดือนปี รางวัล/ประกาศเกียรติคุณ หน่วยงานผู้จัด 
29/05/2551-
15/06/2551 

ประกาศเกียรติคุณ ปฏิบัติงานช่วยเหลือเยียวยาจิตใจ
ผู้ประสบอุทกภัย พายุไซโคลนนากีส ประเทศพม่า ปี 
2551 (ร่วมหน่วยแพทย์พระราชทานฯ ชุด 2) 

ประเทศพม่า 

25/01/2548 ประกาศเกียรติคุณ ได้ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือผู้
ที่ประสบภัย คลื่นสึนามิถล่ม ใน 6 จังหวัดอันดามันฯ 
26/12/2547 

กระทรวงสาธารณสุข 

10.   การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่สำคัญ 
วันเดือนปี  รายการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หน่วยงานผู้จัด 

1-3/08/2561 oral presentation  
ผลของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สังกัดสำนัก
การศึกษา กรุงเทพมหานคร 

กรมสุขภาพจิต/ ประชุมวิชาการ
สุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 17 

2-4/08/2560 poster presentation 
ลักษณะการทำร้ายตนเองและการพยายามฆ่าตัวตาย 
ของประชาชนกรุงเทพมหานคร  
ปี พ.ศ.2559 

กรมสุขภาพจิต/ ประชุมวิชาการ
สุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 16 

8-10/06/2559 poster presentation 
การคัดกรองสุขภาพจิตคนขอทาน ในกรุงเทพมหานคร 

กรมสุขภาพจิต/ ประชุมวิชาการ
สุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 15 

15-17/06/2558 poster presentation  
ค่ายครอบครัวสุขภาพจิตดี (สำหรับกลุ่มออทิสติก) 

กรมสุขภาพจิต/ ประชุมวิชาการ
สุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 14 

15-17/06/2558 poster presentation  
Unit Cost Analysis of Mental Health 
Promotion and Prevention of Mental Health 
Center, Department of Mental Health, Fiscal 
Year 2013 

กรมสุขภาพจิต/ ประชุมวิชาการ
สุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 14 

20-23/08/2556   poster presentation  
การจัดบริการแก่เด็กบกพร่องทางพัฒนาการ วัยแรก
เกิด-5 ปี ในกรุงเทพมหานคร 

กรมสุขภาพจิต/ ประชุมวิชาการ
สุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 12 

22/08/2556   นำเสนอผลงานวิชาการ ด้านการส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรค ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

ม.สุโขทัยธรรมาธิราช  ร่วมกับ 
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ 

2553 โปรแกรมศิลปกรรมบำบัด สถาบันราชานุกูล (Art 
Therapy Program in Rajanukul Institute) 

สถาบันราชานุกูล/ วารสารสถาบัน 
ราชานุกูล 2553, 25(3) 

 


