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 ทำเนียบผู้อำนวยการ   กรมสุขภาพจิต     

หน่วยงาน     โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสมีาราชนครินทร์ 

 
 
1.ชื่อ – ชื่อสกุล               นายกิตต์กวี  โพธิ์โน   
    ตำแหน่ง                    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ 
2. วันเกษียณอายุราชการ  1 ตุลาคม 2583 
3. ประวัติการศึกษา   
 ปี 2546    มหาวิทยาลัยขอนแก่น  แพทยศาสตรบัณฑิต 
 ปี 2550    แพทยสภา  วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญ 
   ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
   สาขาจิตเวชศาสตร์ 
 ปี 2553  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
    ปี 2553  แพทยสภา  หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญ 
   ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขา 
   เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน 
4. การดำรงตำแหน่ง        
27 ธันวาคม 2561 – ปัจจบุัน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์   
3 มีนาคม 2557-26 ธันวาคม 2561 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ 
 
5.   เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ     
 -  ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)   
 
6. ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร  (ตามที่ ก.พ. กำหนดสำหรับผู้ที่จะดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับ
ต้น/สูง) ดังนี้      
                   - 
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7. ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรอ่ืน ๆ    
 

วันเดือนปี หลักสูตร หน่วยงานผู้จัด หมายเหตุ 
2556 อบรมหลักสูตร ผู้อำนวยการกอง

สาธารณสุข 
วิทยาลัยนักบริหาร
สาธารณสุข 

 

1-3 กันยายน  2558 อบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำเพ่ือการ
เปลี่ยนแปลงในระดับเขตสุขภาพ 
Leadership for change 

สถาบันพระบรม
ราชชนก กระทรวง 
สาธารณสุข 

 

4-5 มิถุนายนและ 
28-29 พฤษภาคม 
2559 

อบรมหลักสูตร “การเตรียมตัวเข้าร่วม
ประชุมระหว่างประเทศ  
การเขียนคำกล่าวและการนำเสนอใน
ที่ประชุม” 

มูลนิธิสมาคม
นักเรียนทุนรัฐบาล
ไทย สำนักงาน ก.พ. 

 

2561 อบรมหลักสูตร นักบริหารการแพทย์
และสาธารณสุขระดับสูง 

วิทยาลัยนักบริหาร
สาธารณสุข 

 

 
8. ผ่านการศึกษาดูงาน  การประชุม การเจรจา (ต่างประเทศ)    
 

วันเดือนปี สถานทีก่ารศึกษาดูงาน/การประชุม /
การเจรจา (ต่างประเทศ) 

หน่วยงานผู้จัด หมายเหตุ 

15-20 กันยายน 
2557 

เยือน Inner Morgolia Public 
Health Department สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

กรมสุขภาพจิต  

10-11 กุมภาพันธ์ 
2558 

ประชุม Ministerial Meeting on 
Universal Health Coverage The 
Post-2015 Challenge สาธารณรัฐ
สิงคโปร์ 

สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

 

28-30 มีนาคม 2558 ประชุม word Psychiatric 
Association International 
Congress on Primary care Mental 
Health : Innovation and 
Transdisciplinarity ณ เมือง
บูคาเรสต์ สาธารณรัฐโรมาเนีย 

กรมสุขภาพจิต  

30 พฤศจิกายน –  
4 ธันวาคม 2558 

ดำเนินงานของสหวิชาชีพและการบูร
ณาการงานสุขภาพจิตชุมชน โดย 
National Psychiatric Hospital 
No.1 ณ สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม 

สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
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21-28 มีนาคม 2559 ประชุม 5th International congress 
of Dual Disorders : Addictions 
and other Mental Disorders ณ 
เมืองมาดริด ราชอาณาจักรสเปน 

สำนักยุทธศาสตร์
สุขภาพจิต  
กรมสุขภาพจิต 

 

 
9.   การได้รับรางวัล/ประกาศเกียรติคุณ       

วันเดือนปี รางวัล/ประกาศเกียรติคุณ หน่วยงานผู้จัด หมายเหตุ 
2552 ยกย่องเชิดชุเกียรติและประกาศ

เกียรติคุณได้รับการคัดเลือกเป็น
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น 

กรมสุขภาพจิต  

2557 เชิดชูเกียรติศิษย์เก่าแห่งความ
ภาคภูมิใจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

7-20 พฤษภาคม 
2558 

ยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะเป็นผู้แทน
ประเทศไทย เข้าร่วมทีมปฏิบัติการ
ทางการแพทย์และสาธารณสุข ในการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว ณ 
สหพันธ์ 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล 

กระทรวงสาธารณสุข  

1 เมษายน 2563 ยกย่องเชิดชุเกียรติและประกาศ
เกียรติคุณได้รับการคัดเลือกเป็น
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น 
(ครุฑทองคำ) 

สำนักนายกรัฐมนตรี  

2563 ยกย่องเชิดชุเกียรติและประกาศ
เกียรติคุณได้รับการคัดเลือกเป็น
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น  ประจำปี 
2562 

กรมสุขภาพจิต  
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10.   การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่สำคัญ  
 

วันเดือนปี  รายการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หน่วยงานผู้จัด หมายเหตุ 
2550 แนวโน้มการใช้ยารักษาโรคจิตในผู้ป่วยจิตเภท 

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จ
เจ้าพระยา 

ผู้วิจัยหลัก 

2553 ASSOCIATION OF LENGTH OF STAY AND 
READMISSION RATE AMONG 
SCHIZOPHRENIC PATIENTS IN NAKHON 
PHANOM PSYCHIATRIC HOSPITAI, 
NAKHON PHANOM, THAILAND 

J HEALTH RES ผู้วิจัยหลัก 

กันยายน 
2555 

WPA REGIONAL MEETING 2012 Mental 
Health and Disaster : Beyond Emergency 
Response 

Bali Indonesia นำเสนอ
ต่างประเทศ 

มกราคม - 
มิถุนายน 
2560 

ต้นทุนค่ายาต่อวันของยากลุ่มรักษาโรคจิตใน
ผู้ป่วยโรคจิต โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราช
นครินทร์ ประจำปี 2558 

สถาบันราชานุกูล ผู้วิจัยร่วม 

กันยายน – 
ตุลาคม 
2557 

การศึกษาบุคลิกภาพของผู้ป่วยไบโพลาร์ โดยใช้
แบบทดสอบการฉายภาพ 

สงขลานครินทร์เวชสาร ผู้วิจัยร่วม 

2560 การพัฒนาแบบวัดคุณภาพชีวิตสำหรับผู้ดูแลหลัก
ของผู้ป่วยโรคจิตเภท 

สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศ
ไทย 

ผู้วิจัยร่วม 

กรกฎาคม – 
กันยายน 
2560 

การพัฒนาแบบวัดคุณภาพชีวิตสำหรับผู้ดูแลหลัก
ของผู้ป่วยโรคจิตเภท 

สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศ
ไทย 

ผู้วิจัยร่วม 

เมษายน – 
มิถุนายน 
2561 
 

ประสิทธิผลการบำบัด Co-Occurring disorder 
(COD) Intervention ในผู้ป่วยโรคจิตจากเมท
แอมเฟตามีน 

สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศ
ไทย 

ผู้วิจัยหลัก 

 
  


