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ทำเนียบผู้อำนวยการ   กรมสุขภาพจิต     
หน่วยงาน     โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์   
 

 
 

1. ชื่อ – ชื่อสกุล      นายอาทิตย์  เล่าสุอังกูร         
   ตำแหน่ง               ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์) 
2. วันเกษียณอายุราชการ   1 ตุลาคม 2582   

3. ประวัติการศึกษา   
 - แพทยศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 - วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบอาชีพเวชกรรม สาขาจิตเวชศาสตร์ แพทยสภา 

4. การดำรงตำแหน่ง        
  16 มิถุนายน 2558-ปัจจุบนั  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ 
 

5.   เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ     
     5 ธันวาคม 2558   ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)  

6. ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร(ตามที่ ก.พ. กำหนดสำหรับผู้ที่จะดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น/
สูง) ดังนี้ 
   
 หลักสูตร การพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย (New Wave Leadership Development)     
      รุ่นที่   13   
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7. ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรอ่ืน ๆ    
วันเดือนปี หลักสูตร หน่วยงานผู้จัด หมายเหตุ 

9-12,15-19 มิถุนายน 
2558 

-กฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหาร มูลนิธิวิจัยและพัฒนา
กระบวนการยุติธรรม
ทางปกครอง (ว.พ.ปค.) 

 

18-22 เมษายน 
2560 

-หลักสูตรพัฒนาความเข้มแข็งของผู้บริหาร
โรงพยาบาลฉบับบูรณาการ 

สถาบันพัฒนาและ
ฝึกอบรมการบริหาร
โรงพยาบาล (HMTDI) 

 

16 มิถุนายน 2561 -หลักสูตร RM002 : Risk Management 
in New HA Standard ร่นที่ 1 

สถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล (สรพ.) 

 

17 มิถุนายน 2561 -หลักสูตร RM003 : Performance 
Measurement with HA Standard  
ร่นที่ 1 

สถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล (สรพ.) 

 

 
8. ผ่านการศึกษาดูงาน  การประชุม การเจรจา (ต่างประเทศ)    
 

วันเดือนปี สถานทีก่ารศึกษาดูงาน/การประชุม /การ
เจรจา (ต่างประเทศ) 

หน่วยงานผู้จัด หมายเหตุ 

19-26 มีนาคม 2558 -วิทยากรโครงการเทิดไท้วิถีเกษตรในหลวง 
พาพ้นบ่วงความเศร้า เลิกมัวเมายาเสพติด 
ณ กรุงเทลอาวีฟ รัฐอิสราเอล 

สถานเอกอัครราชทูต 
ณ กรุงเทลอาวีฟ 

  

10-23 พฤษภาคม 
2558 

-ร่วมทีมปฏิบัติการทางการแพทย์เพ่ือ
ช่วยเหลือประชาชน กรณีแผ่นดินไหว ณ 
เมือง Chandani ประเทศเนปาล 
 
 

สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

 

17-21 สิงหาคม 
2558 

-โครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยน
นักวิชาการไทย-จีน chongqing 
Municipal Health Bureau ณ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 

กรมสุขภาพจิต  

17-22 พฤษภาคม 
2559 

-โครงการประชุม 7th Asia Pacific 
Regional Conference of the 
International Association For Suicide 
Prevention ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 

กรมสุขภาพจิต  
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วันเดือนปี สถานที่การศึกษาดูงาน/การประชุม /การ
เจรจา (ต่างประเทศ) 

หน่วยงานผู้จัด หมายเหตุ 

12-16 กันยายน 
2559 

- การประชุมเพ่ือพัฒนาความร่วมมือทาง
วิชาการ Inner Mongolia Provincial 
Health and Family Commission  
ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 

กรมสุขภาพจิต  

27-29 กันยายน 
2559 

-การประชุม CBR : Empowering and 
Enabling" ครั้งที่ 2 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ 
ประเทศมาเลเซีย 

องค์กรความร่วมมือ 
CBM 

 

16-20 มกราคม 
2560 

-การประชุมเพ่ือหารือและแลกเปลี่ยนด้าน
การบริหาร บริการและงานวิชาการ 
National Psychiatric Hospital No.I    
ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

กรมสุขภาพจิต  

24-28 กรกฎาคม 
2560 

-โครงการแลกเปลี่ยนความร่วมมือทาง
วิชาการสุขภาพจิต chongqing 
Municipal of Health and Family 
Planning Commission ณ มหานครฉงชิ่ง 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 

กรมสุขภาพจิต  

9.   การได้รับรางวัล/ประกาศเกียรติคุณ     

    
วันเดือนปี รางวัล/ประกาศเกียรติคุณ หน่วยงานผู้จัด หมายเหตุ 

13 กรกฎาคม 2558 -ประกาศเกียรติคุณ โครงการ 
“ความช่วยเหลือจากสาธารณสุขไทย 
สู่ผู้ประสบภัย เนปาล” 

สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

 

29 สิงหาคม 2560 -เกียรติบัตรผู้มีบทบาทในการ
ขับเคลื่อนงาน Service Plan สาขา
สุขภาพจิตและจิตเวช 

สำนักงานเขต
สุขภาพที่ 8 
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10.   การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่สำคัญ 

  
วันเดือนปี  รายการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ผู้จัดทำ หมายเหตุ 

ธันวาคม 2557 -ผลงานวิชาการ เรื่อง “การศึกษาความ
ชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับโรค PTSD 
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาใน
อำเภอแห่งหนึ่ง จังหวัดขอนแก่น” (The 
prevalence and associated factors 
of PTSD among  middle school 
and high school students in one of 
district,  Khon Kaen province) 

นายอาทิตย์ เล่าสุอังกูร  

 
  


