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ทำเนียบผูอ้ำนวยการ กรมสุขภาพจิต 
 หน่วยงาน โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์  

  
 

1. ชื่อ – ชื่อสกุล    นายโกศล  วราอัศวปติ 
ตำแหน่ง   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ 
 
2. วันเกษียณอายุราชการ 1    ตุลาคม  2584 
 
3. ประวัติการศึกษา 

ปี วุฒิที่ได้รับ/สาขา สถานศึกษา 
2547 แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร 
2553 

 
อนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน 

แพทยสภา 
 

 
4. การดำรงตำแหน่ง 
 
1 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ 
13 พฤศจิกายน 2561 – 31 มีนาคม 2563 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก 
 
5. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ 
5 ธันวาคม 2556  ทวีติยาภรณ์ช้างผือก(ท.ช.) 
 
6. ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร (ตามท่ี ก.พ. กำหนดสำหรับผู้ท่ีจะดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น/สูง) 
ดังนี้ 

- 
 
 
 



2 
 

7. ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรอื่นๆ 
 

วันเดือนปี หลักสูตร หน่วยงานผู้จัด 
17 กุมภาพันธ์ 

2552 
การพัฒนางานประจำสู่การวิจัยอย่างมี
คุณภาพ 

ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
แห่งประเทศไทย 

22 พฤษภาคม 
2552 

โครงการพัฒนาการบริหารการเงินการคลัง
สำหรับผู้บริหารโรงพยาบาล 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

27-29 มกราคม 
2553 

อบรมแพทย์เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ
สาขาเวชศาสตร์ป้องกันแขนงสุขภาพจิต
ชุมชน (ระยะท่ี 1)  

รพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์                                      
 

17–19
กุมภาพันธ์ 

2553 

อบรมแพทย์เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ
สาขาเวชศาสตร์ป้องกันแขนงสุขภาพจิต
ชุมชน (ระยะที่ 2) 

รพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ 
 

10-12 มีนาคม 
2553 

อบรมแพทย์เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ
สาขาเวชศาสตร์ป้องกันแขนงสุขภาพจิต
ชุมชน (ระยะที่ 3) 

รพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ 
 

1 มิถุนายน 
2553 

ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการบูรณาการงาน
สุขภาพจิตชุมชนสู่เครือข่าย 

รพ.ศรีธัญญา จ.นนทบุรี 
 

21-24 มกราคม 
2556 

อบรมหลักสูตรการพัฒนาขีดความสามารถ
ระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชใน
เครือข่ายบริการสุขภาพที่ 8     

รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์ 
 

5-6 มีนาคม 
2556 

อบรมโครงการวิเคราะห์รายงานทาง การเงิน
สำหรับผู้บริหารเครือข่ายที่ 8 

สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
เครือข่ายบริการที่ 8 

27 มีนาคม    
2556 

 

ประชุมระบบยา ระบบการให้คำปรึกษาระบบ
การรับ-ส่งต่อผู้ป่วยและการกำหนดเครือข่าย
การให้บริการอย่างเป็นระบบ    

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

28 ตุลาคม 
2556 

ประชุมนโยบายการพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาลตามมาตรฐาน HA เครือข่าย
บริการสุขภาพ ที่ 8 

สำนักตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข 
 

9-10 กรกฎาคม 
2557 

อบรมเรื่องกฎหมายที่เก่ียวข้องในการ
ปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรสาธารณสุขเพ่ือ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

12 กันยายน 
2557 

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาแนวทางการ
ปฏิบัติตามระเบียบการบริหารจัดการการ
จัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
 
 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 
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วันเดือนปี หลักสูตร หน่วยงานผู้จัด 
12-13

พฤศจิกายน 
2558 

ประชุมวิชาการประจำปีจิตเวชศาสตร์ไทยครั้ง
ที่43(จิตเวชศาสตร์ในยุคดิจิตอล) 

กรมสุขภาพจิต ร่วมกับราชวิทยาลัย
จิตแพทย์ฯ 

14 ธันวาคม 
2558 

self-development Program for 
Psychiatric Resident ครั้งที่1 

ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย 

24-26 
กุมภาพันธ์ 

2559 

ประชุมวิชาการจิตเวชปฏิบัติ2016(Siriraj 
Psychiatric Practice 2016) 

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์ 
ศิริราชพยาบาล 

9-10 เมษายน
2559 

Basic Sciences for Psychiatry ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์ 
ศิริราชพยาบาล 

10-11 
พฤศจิกายน 

2559 

ประชุมวิชาการประจำปีจิตเวชศาสตร์ไทยครั้ง
ที่44 

กรมสุขภาพจิต ร่วมกับราชวิทยาลัย
จิตแพทย์ 

13-15 มีนาคม 
2560 

อบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพทางการ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐและการจัดการ
ความขัดแย้ง 

กรมสุขภาพจิต 
 

21-23 
พฤษภาคม 

2562 
๕-๗, ๑๑-๑๓, 

๒๖-๒๘ มิถุนายน 
2562 

โครงการพัฒนาผู้บริหารกรมสุขภาพจิต 
หลักสูตร “ผู้อำนวยการมืออาชีพเพ่ือการ 
ขับเคลื่อนองค์กร-ยุค 4.0” (ช่วงที่1-4) 

กรมสุขภาพจิต 
 

17-18 มิถุนายน 
2562 

 

โครงการพัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้ใน
กระบวนการปราบปรามการทุจริตสำหรับ 
บุคลากรกรมสุขภาพจิตประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๒ 
 

กรมสุขภาพจิต 
 

19-24 
กรกฎาคม 2563 

อบรมหลักสูตรพัฒนารองผู้อำนวยการฝ่าย
การแพทย์โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาล
ทั่วไป และโรงพยาบาลในสังกัดกรมต่างๆ 
ของกระทรวงสาธารณสุข รุ่นที่ 14/2563 

สมาคมนักบริหารสาธารณสุขร่วมกับ
กระทรวงสาธารณสุข และชมรม
โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป 
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8. ผ่านการศึกษาดูงาน การประชุม การเจรจา (ต่างประเทศ) 
 

วันเดือนปี สถานที่การศึกษาดูงาน/การประชุม/ 
การเจรจา (ต่างประเทศ) 

หน่วยงานผู้จัด หมายเหตุ 

26-30 พฤษภาคม 
2553 

ศึกษาดูงานด้านสาธารณสุขร่วมกับ
องค์การเภสัชกรรม ณ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน    

องค์การเภสัชกรรม 
 

 

22-25 มีนาคม 
2560 

 

Asian conference on Psychology & 
the Behavioral Sciences 2017 
ณ ประเทศญี่ปุ่น 

The International 
Academic Forum 
(IAFOR) 

 

12-15 มีนาคม 
2562 

โครงการประชุมวิชาการงานสหวิชาชีพ
สุขภาพจิตและงานจิตเวชชุมชน  
ณ เมืองโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม 

กรมสุขภาพจิต  

3-7 กันยายน 
2562 

EHPS2019 ณ ประเทศโครเอเชีย European 
HealthPsychology 
Society 

 

 
 

9. การได้รับรางวัล/ประกาศเกียรติคุณ 
 

วันเดือนปี รางวัล/ประกาศเกียรติคุณ หน่วยงานผู้จัด หมายเหตุ 
2556 บุคคลต้นแบบทางด้านคุณธรรมจริยธรรม 

ชมรมจริยธรรม คปสอ.กุสุมาลย์ ประจำปี 
2556 

สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดสกลนคร 

 

2561 ศิษย์เก่าแพทย์ดีเด่น คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2561 

คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

 
10. การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่สำคัญ 
 

วันเดือนปี รายการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หน่วยงานผู้จัด หมายเหตุ 
กรกฎาคม - 
กันยายน 2560 

 

งานวิจัย เรื่อง การพัฒนาแบบวัดคุณภาพ
ชีวิตสำหรับผู้ดูแลหลักของผู้ป่วยโรคจิต
เภท 

วารสารสมาคมจิตแพทย์
แห่งประเทศไทย  
ปีที่ 62 ฉบับที่ 3 

 

 


