
1 
 

 

ทำเนียบผู้อำนวยการ   กรมสุขภาพจิต     
หน่วยงาน     โรงพยาบาลศรีธัญญา  

 

 
 

๑.ชื่อ – ชื่อสกุล     นายศิริศักดิ์  ธิติดิลกรัตน์ 
ตำแหน่ง        ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา 
๒.วันเกษียณอายุราชการ   ๑ ตุลาคม ๒๕๗๐ 
 
๓. ประวัติการศึกษา 

สถานศึกษา วุฒิท่ีได้รับ ปีท่ีจบ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น แพทยศาสตรบัณฑิต   ๒๕๓๔ 
มหาวิทยาลัยมหิดล สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต   ๒๕๓๙ 
แพทยสภา วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวช

กรรม  (ระบาดวิทยา) 
๒๕๓๙ 

 
๔.การดำรงตำแหน่ง 
พ.ศ. ๒๕๕๗ – ปัจจุบัน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา 
พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง 
พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๕  ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
พ.ศ. ๒๕๔๓-๒๕๔๘  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ 
พ.ศ. ๒๕๔๒-๒๕๔๓  ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตเขตท่ี ๕ 
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๕.เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ 
 

ลำดับเครื่องราชฯ ที่ได้รับพระราชทานแล้ว
จากชั้นรองไปชั้นสูงตาม (๑) 

ว.ด.ป.ที่ได้รับพระราชทานตาม 

เหรียญจักรพรรดิมาลา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

มหาวชิรมงกุฏ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

ประถมาภรณ์ช้างเผือก ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ 

ประถมาภรณ์มงกุฏไทย ๕ ธันวาคม ๒๕๔๙ 

 
๖. ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร (ตามที่ ก.พ. กำหนดสำหรับผู้ที่จะดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น/สูง) ดังนี้ 
 

โครงการ, หลักสูตร รุ่น 

หลักสูตร นบส ๖๕ 
หลักสูตร   หลักสูตรกฎหมายมหาชน ๒๑ 

ประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสรางสังคมสันติสุข  10 
       
 ผ่านการประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหารของสำนักงาน ก.พ. เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
 
๗.ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรอ่ืน ๆ   
  

วันเดือนปี หลักสูตร หน่วยงานผู้จัด 
๖-๘ ม.ค. ๓๙ คอมพิวเตอร์ตามมติ ครม. กรมสุขภาพจิต 
๒๕-๒๘ พ.ย.๓๙ การควบคมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กรมสุขภาพจิต 
๒-๔ มิ.ย.๔๐ ระบบปฏิบัติการ Windows N.T.๓.๕ กรมสุขภาพจิต 
๒๒-๒๗ มิ.ย.๔๐ แพทย์ศาสตร์ศึกษา กรมการแพทย์ 
๑๗-๒๑ พ.ย.๔๐ กีฬาเวชศาสตร์พ้ืนฐาน ครั้งที่ ๑๑ มหาวิทยาลัยมหิดล 
๒๕๔๓ ผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลางรุ่นที่ ๑๔ กระทรวงสาธารณสุข 
๒๔ มี.ค.-๔ เม.ย.
๔๖ 

การบริหารโรงพยาบาลยุคใหม่สำหรับผู้บริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

๔ เม.ย.- ๔ ส.ค.๔๘ แนวคิดพ้ืนฐานการจัดการนความขัดแย้งด้านนโยบาย
สาธารณะโดยสันติวิธีรุ่นที่ ๓ 

สถาบันพระปกเกล้า 

๒๕-๒๗ เม.ย. ๔๘ การวิจัยเชิงประเมินผล กรมสุขภาพจิต 
๑-๓ พ.ย.๔๘ การสานเสวนาหาทางออก (Deliberative Dialogue)  

และการขจัดข้อขัดแย้งด้วยสันติวิธี (Conflict 
Resolution) 

สถาบันพระปกเกล้า 
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วันเดือนปี หลักสูตร หน่วยงานผู้จัด 

๒๑ พ.ย.๔๘ - ๑๘ 
ก.พ.๔๙ 

หลักสูตรกฎหมายมหาชนรุ่นที่ ๒๑ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
และสำนักงาน 
ศาลปกครอง 

๒๒-๒๔ ก.พ.๔๙ โครงการพัฒนาข้าราชการพลเรือนระดับสูงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศการสื่อสาร (ICT) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
นคร 

๑-๓ พ.ค.๕๐ ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารแบบเร่งรัด กรมสุขภาพจิต 
๒๒ เม.ย.-๒๑ ส.ค.
๕๒ 

นักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม 
(นบส.๑) รุ่นที่ ๖๕ 

สำนักงาน ก.พ. 

๒๐ ส.ค.๕๓ ปรับมุม เปลี่ยนทิศ สู่องค์การช่างคิด ( Creative 
Organization) 

สำนักงาน ก.พ.ร. 

๓๐ ก.ค.-๑๗ ก.ย.
๕๕ 

การใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน (Intensive 
Language Courser ; ILC) 

สถาบันสอนภาษา ECC 

๑๒-๑๓ ก.ย.๕๔ การพัฒนาทีมงาน : พลังแห่งทีมงานและมิตรภาพองค์กร กรมสุขภาพจิต 
๒๖-๒๗ พ.ค. ๕๕ ประชุมระหว่างประเทศสำหรับผู้บริหาร สำนักงาน ก.พ. 
๒๖ ก.ค. ๕๕ การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลรุ่นที่ ๑ กรมสุขภาพจิต 
๑๕ ส.ค. ๕๖ การบริหารเชิงกลยุทธ์ขั้นสูง สำนักงาน ก.พ.ร. 
๘ ต.ค.-๒๓ พ.ย. 
๕๙ 

ผู้บริหารการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ  
(Public-Private Partnerships for  
Executives Program : PEP) 

มูลนิธิสถาบันวิจัยและ
พัฒนาองค์กรภาครัฐ 
(IRDP) และ สำนักงาน
การพาณิชย์ออสเตรเลีย 
ประจำประเทศไทย 

๒๒ ก.พ.- ๒๑ มิ.ย. 
๖๑ 

นวัตกรรมการบริหารในโลกยุคใหม่สำหรับนักบริหาร
ระดับสูง (Management Innovations in the Modern 
Globalized Economy for Top Executives) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนา
บริหารศาสตร์ 
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๘.ผ่านการศึกษาดูงาน  การประชุม การเจรจา (ต่างประเทศ)    
 

วันเดือนปี สถานที่การศึกษาดูงาน/การประชุม/ 
การเจรจา (ต่างประเทศ) 

หน่วยงานผู้จัด หมายเหตุ 

๒๘-๓๐ พ.ค.๔๙ ประชุมวิชาการ ๑st Asian Cognitive 
Behaviour Therapy (CBT) 
Conference 

Campus of Chinese 
University ฮ่องกง 

 

๒๔-๒๗ ก.ย.๕๒ ประชุมโครงการแลกเปลี่ยน 
ความร่วมมือด้านสุขภาพจิต 

สาธารณรัฐสังคม
เวียดนาม 

 

๑๐-๑๓ มี.ค.๕๓ ประชุม Mekong-Sub-Region 
Community mental Health 
Forum  

สาธารณรัฐประชาชนลาว  

๑๓-๑๗ ก.ค.๕๓ โครงการแลกเปลี่ยนความร่วมมือ
ระหว่าง 
กรมสุขภาพจิต กับ Fujian 
Provincial 
Health Burean 

Fujian Provincial 
Health Burean 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 

 

๒๘-๓๑ มี.ค.๕๘ ประชุม ๒๓rd European Congress  
of  Psychiatry  

กรุงเวียนนา สาธารณรัฐ
ออสเตรีย 

 

๑๘-๒๓ เม.ย.๕๙ ประชุม และนำเสนอผลงาน 
ประชุมวิชาการสุขภาพจิต 

เมืองยะโฮร์ บาห์รู 
มาเลเซีย 

 

12-18 พ.ย.59 ศึกษาดูงานการให้เอกชนร่วมลงทุน 
ในกิจการของรัฐ เครือรัฐออสเตรีย 

นครเมลเบิร์นและนคร
บริสเบน 
เครือรัฐออสเตรีย 

 

7-14 ก.ค.60 ประชุม The 29th International 
Congress on Law Mental Health  

กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก  

31 พ.ค.61 – 8 มิ.ย.
61 

เจรจาความร่วมมือด้านสุขภาพจิต
ระหว่างกรมสุขภาพจิตกับองค์กรของ
สหพันธ์ 
สาธารณรัฐเยอรมนีและองค์กร 
ของสหราชอาณาจักรเบลเยี่ยม 

สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี 
และองค์กรของ 
สหราชอาณาจักรเบล
เยี่ยม 
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๙.   การได้รับรางวัล/ประกาศเกียรติคุณ     

วันเดือนปี รางวัล/ประกาศเกียรติคุณ หน่วยงานผู้จัด หมายเหตุ 
เม.ย.47 ข้าราชการดีเด่นของกรมสุขภาพจิต  

ประจำปี 2546 
กรมสุขภาพจิต  

4 ส.ค.57 รางวัลทีม MCATT ดีเด่นระดับกรม
สุขภาพจิต   

กรมสุขภาพจิต  

16 ก.ย.59 รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ 
“การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิต
เวชที่มีภาวะวิกฤตตามระดับความ
เร่งด่วน (Staging)” 
 

สำนักงาน ก.พ.ร.  

9 ธ.ค.59 รางวัลประชาบดี ประจำปี ๒๕๕๙ 
ผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ใน 
ภาวะยากลำบาก และผู้อยู่ในภาวะ
ยากลำบาก  
ที่ประพฤติตนดีเด่น 

กรมพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย์ 

 

29 เม.ย.60 รางวัลประชาบดี ประจำปี ๒๕๖๐ 
เป็นหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานที่
ประกอบ 
คุณงามความดีเป็นแบบอย่างที่ดีต่อ
สังคม 
อย่างต่อเนื่อง เสริมพลังการมีส่วนร่วม 
ของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน  
และสื่อมวลชน ร่วมขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานช่วยเหลือผู้อยู่ในสภาวะ
ยากลำบาก 

กรมพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย์ 

 

16 ส.ค.60 รางวัลมูลนิธิ ดร.วรรณวิไล ประจำปี 
๒๕๖๐  
เป็นองค์กรที่ท่ีมีบุคลากรพยาบาล
บุคลิกภาพดี แต่งกายถูกต้องตาม
ระเบียบ  และมีพฤติกรรมที่ดีงามของ
เขตสุขภาพที่ ๔ 

สภาการพยาบาล  

19 มี.ค.61 นักบริหารโรงพยาบาลดีเด่น ประจำปี 
๒๕๖๑ 

สมาคมนักบริหาร 
โรงพยาบาล 
แห่งประเทศไทย 
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๑๐.   การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่สำคัญ 

  

วันเดือนปี  รายการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หน่วยงานผู้จัด หมายเหตุ 
เดือน ก.พ.-
มี.ค.60 

การสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพ 
ของประชาชนวัยทำงานเพ่ือป้องกัน 
โรคความดันโลหิตสูง 

วารสารสุขภาพภาคประชาชน  
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

 

 


