ประวัติและผลงาน
นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ
๑.ประวัติการศึกษา
๑.๑ ชื่อปริญญาระดับ (เทียบเท่า) ปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปี พ.ศ. ๒๕๖๐
๑.๒ ชื่อปริญญาระดับ (เทียบเท่า) ปริญญาเอก
อนุมัตบิ ัตรแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน สาขาวิชา สุขภาพจิตชุมชน
สถานศึกษา แพทยสภา ปี พ.ศ. ๒๕๕๐
๑.๓ ชื่อปริญญาระดับ (เทียบเท่า)ปริญญาเอก
อนุมัติบัตรแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว สาขาวิชา สถานศึกษา แพทยสภา ปี พ.ศ. ๒๕๔๔
๑.๔ ชื่อปริญญาระดับ(เทียบเท่า)ปริญญาเอก
อนุมัติบัตรแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
สถานศึกษา แพทยสภา ปี พ.ศ. ๒๕๔๑
๑.๕ ชื่อปริญญาระดับ(เทียบเท่า)ปริญญาเอก
อนุมัติบัตรแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป สาขาวิชา –
สถานศึกษา แพทยสภา ปี พ.ศ. ๒๕๔๐
๑.๖ ชื่อปริญญาระดับปริญญาโท
Master’s in public health สาขาวิชา Health System Management and Policy
สถานศึกษา Institute of Tropical medicine, Antwerp, Belgium ปี พ.ศ. ๒๕๕๑
๑.๗ ชื่อปริญญาระดับปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต(เกียรตินิยม) สาขาวิชา การจัดการภาครัฐ
สถานศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปี พ.ศ. ๒๕๔๗
๑.๘ ชื่อปริญญาระดับปริญญาตรี
นิติศาสตรบัณฑิต สาขา สถานศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๑
๑.๙ ชื่อปริญญาระดับปริญญาตรี
การแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชา การแพทย์แผนไทย
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปี พ.ศ. ๒๕๕๗
๑.๑๐ ชื่อปริญญาระดับปริญญาตรี
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปี พ.ศ. ๒๕๔๓
๑.๑๑ ชื่อปริญญาระดับปริญญาตรี
นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประชาสัมพันธ์
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปี พ.ศ. ๒๕๔๑
๑

๑.๑๒ ชื่อปริญญาระดับปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารงานบุคคล
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปี พ.ศ. ๒๕๓๙
๑.๑๓ ชื่อปริญญาระดับปริญญาตรี
แพทยศาสตรบัณฑิตบัณฑิต สาขาวิชา สถานศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี พ.ศ. ๒๕๓๖
๑.๑๔ ประกาศนียบัตร
- ประกาศนียบัตรผู้บริหารดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โครงการพัฒนาผู้บริหารเทคโนดลยี
สารสนเทศระดับสูง (CIO) เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนภาครัฐไปสู่องค์กรดิจิทัล (Digital
Transformation) พ.ศ. ๒๕๖๓
สถานศึกษา สานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓
- ประกาศนียบัตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๑๐ (e-Government Executive Program:
e-GEP)
สถานศึกษา สถาบันพัฒนาบคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การ
มหาชน) พ.ศ. ๒๕๖๓
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสาหรับนักบริหารระดับสูง
(ปปร.) รุ่นที่ ๒๑
สถานศึกษา สถาบันพระปกเกล้า เมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๑
- Certificate of Senior Executive Program
สถานศึกษา London Business school , UK เมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๒
- ประกาศนียบัตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ ๖
สถานศึกษา กรมบัญชีกลาง เมือ่ พ.ศ. ๒๕๖๒
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสาหรับนักบริหารระดับสูง
(ปปร.) รุ่นที่ ๒๑
สถานศึกษา สถาบันพระปกเกล้า เมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๑
- ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ ๘๐ นักบริหารระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ ๘๐
สถานศึกษา สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ปี พ.ศ. ๒๕๕๗
- Certificate of Michigan Executive Program
สถานศึกษา Ross School of Business, University of Michigan, USA ปี พ.ศ. ๒๕๕๔
- Certificate of Rural Health System Improvement
สถานศึกษา Kochi University & JAICA, Japan ปี พ.ศ. ๒๕๕๔
- ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ ๕๕
สถานศึกษา สถาบันดารงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๓
- Certificate of Rural Medical Education and Health Management
สถานศึกษา The University of New England, Australia ปี พ.ศ. ๒๕๔๘
- ประกาศนียบัตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง (ผบก.) รุ่นที่ ๑๘
๒

สถานศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ. ๒๕๕๗
๒. ประวัติการทางาน (เรียงลาดับจากปัจจุบัน)
พ.ศ. ๒๕๕๙ - ปัจจุบัน รองอธิบดี (นักบริหารระดับต้น) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ (อานวยการระดับสูง)
พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๕ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก(นายแพทย์ ๙ ด้านเวชกรรมป้องกัน)
พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔ รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการโรงพยาบาลสามเงา (อีกตาแหน่งหนึ่ง)
พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๑ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก (นายแพทย์ ๘ ด้านเวชกรรมป้องกัน)
พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๔๙ ผู้อานวยการ (นายแพทย์ ๘) โรงพยาบาลบ้านตาก จังหวัดตาก
พ.ศ. ๒๕๔๐ - ๒๕๔๕ นายแพทย์ ๕-๖ (รก.) ผู้อานวยการโรงพยาบาลบ้านตาก จังหวัดตาก
พ.ศ. ๒๕๓๗ - ๒๕๔๐ นายแพทย์ ๔ (รก.) ผู้อานวยการโรงพยาบาลแม่พริก จังหวัดลาปาง
พ.ศ. ๒๕๓๖ - ๒๕๓๗ นายแพทย์ ๔ แพทย์ประจาโรงพยาบาลงาว จังหวัดลาปาง
๓. รางวัล เกียรติบัตร เกียรติคุณ หรือปริญญากิตติมศักดิ์ที่เคยได้รับ
พ.ศ. ๒๕๔๕ รางวัล “ครุฑทองคา” ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับ 6-8 จากนายกรัฐมนตรี
พ.ศ. ๒๕๔๗ รางวัล “แพทย์ชนบทดีเด่น” กองทุนนายแพทย์กนกศักดิ์ พูลเกษร มูลนิธิแพทย์ชนบท
พ.ศ. ๒๕๔๗ รางวัล “คนดีศรีสาธารณสุข” จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๔๗ รางวัล “แพทย์ดีเด่นในชนบท” จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้รับคัดเลือกเป็น “หนึ่งในทาเนียบรายชื่อศิษย์เก่าที่มีผลงานดีเด่นและมีการนาเอาองค์
ความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ไปใช้ให้ก่อเกิดประโยชน์ในสังคมอย่างเป็นรูปธรรม”
จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในโอกาสครบรอบ 50 ปี
พ.ศ. ๒๕๔๘ รางวัล “แพทย์ดีเด่นในฐานะแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นประโยชน์ในด้านให้ความรู้และ
การรักษาพยาบาล” จากทุนพระยามไหสวรรย์ สโมสรโรตารี่ธนบุรี
พ.ศ. ๒๕๔๗ “โล่พระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ” ในฐานะแพทย์
อาสาสมัครพอสว.
พ.ศ. ๒๕๔๘ รางวัล “ผลงานวิชาการดีเด่นประเภท Oral presentation” จากการประชุมวิชาการ
กระทรวง สาธารณสุขครั้งที่ ๑๓ ปี ๒๕๔๘ เรื่องการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลบ้านตาก
จากทฤษฎีสู่ปฏิบัติ
พ.ศ. ๒๕๔๙ รางวัล “ผลงานวิชาการดีเด่นประเภท Oral presentation” จากการประชุมวิชาการ
กระทรวงสาธารณสุขครั้งที่ ๑๔ ปี ๒๕๔๙ เรื่องปัจจัยสาเร็จของการพัฒนาสู่โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ: โรงพยาบาลบ้านตาก
พ.ศ. ๒๕๔๙ รางวัล “อาจารย์แพทย์ในดวงใจนิสิต” จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
จังหวัดพิษณุโลก
พ.ศ. ๒๕๔๙ รางวัล “นักศึกษาเก่าดีเด่น” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
พ.ศ. ๒๕๕๒ รางวัล “นักศึกษาเก่าดีเด่น” สาขาบริการสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. ๒๕๕๓ รางวัล “เรียนดี ลาดับที่ ๑” หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ ๕๕
สถาบันดารงรา ชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย
พ.ศ. ๒๕๔๓ รางวัล “มนุษย์สัมพันธ์ดีเด่น” หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ ๕๕
จากสถาบันดารงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย
๓

พ.ศ. ๒๕๕๖

รางวัล “ผู้บริหารที่สนับสนุนการพัฒนาห้องชันสูตรสาธารณสุขดีเด่น”
จากสภาเทคนิคการแพทย์
พ.ศ. ๒๕๕๘ รางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่น” เนื่องในโอกาสโรงเรียนครบรอบ ๑๒๐ ปีโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา
จังหวัดสุโขทัย
พ.ศ. ๒๕๖๐ รางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่นด้านผลงานเด่นจนได้รับการยกย่องจากหน่วยงานและองค์การ
ต่างๆ” จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ. ๒๕๖๒ รางวัลนักบริหารสาธารณสุขดีเด่น จาก สมาคมนักบริหารสาธารณสุข
๔. การเป็นอาจารย์พิเศษหรือวิทยากร
๑) อาจารย์พิเศษวิทยาลัยชุมชนตากสาขาอนุปริญญาสาธารณสุขศาสตร์และอนุปริญญาการแพทย์แผนไทย
๒) อาจารย์พิเศษคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
๓) อาจารย์พิเศษหลักสูตรMini MM in Health สถาบันพัมนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
๔) เป็นวิทยากรบรรยายแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล, การ
บริหารภาครัฐแนวใหม่, การพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ, การบริหารคุณภาพ, การวางแผนกลยุทธ์,
กิจกรรม 5 ส, การบริหารจัดการโรงพยาบาล, การสาธารณสุขแนวใหม่, การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์, การจัดการความรู้, องค์การแห่งการเรียนรู้, การให้บริการด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์และการ
พัฒนางานประจาสู่งานวิจัย
**************************************************

๔

