
 
 

ประวติับคุคล 
 
1. ชื%อ – สกลุ ดร.วฒันศกัดิ +  ศรรุง่ อาย ุ48 ปี  

2. ดาํรงตาํแหน่ง เลขานุการกรม  (อาํนวยการ) ระดบัสงู 

3. สถานที%ปฏิบติังาน สาํนกังานเลขานุการกรม สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

4. ประวติัการการศึกษา 
4.1 ปริญญาตรี สาธารณสขุศาสตรบณัฑติ  สาขา สาธารณสขุศาสตร ์

  สถาบนั มหาวทิยาลยันเรศวร  เมื%อ พ.ศ.2549 
4.2 ปริญญาโทสาธารณสขุศาสตรมหาบณัฑติ  สาขา สาธารณสขุศาสตร ์

  สถาบนั มหาวทิยาลยันเรศวร  เมื%อ พ.ศ.2551 
4.3 ปริญญาเอกปรชัญาดษุฎบีณัฑติ   สาขา นวตักรรมการจดัการ  

(นวตักรรมการจดัการนโยบายและยทุธศาสตร)์ 

   สถาบนั มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสนุนัทา เมื%อ พ.ศ. 2563 

5. ประวติัการรบัราชการ 
5.1 ปี 2545  ผูช้ว่ยสาธารณสขุอาํเภอ อาํเภอเนินมะปราง จงัหวดัพษิณุโลก 
5.2 ปี 2547รกัษาการในตาํแหน่งสาธารณสขุอาํเภอ อาํเภอเนินมะปราง จงัหวดัพษิณุโลก 

5.3 ปี 2554 - 2556 หวัหน้างานตรวจราชการ กองตรวจราชการ สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ 
5.4 ปี 2558 ผูอ้าํนวยการสาํนกังานสนบัสนุนเขตสขุภาพและบรหิารโครงการพเิศษ กรมการแพทยแ์ผน

ไทยและการแพทยท์างเลอืก 
5.5 ปี 2559 ผูอ้าํนวยการสาํนกังานคณะกรรมการนโยบายสมนุไพรแหง่ชาต ิกรมการแพทยแ์ผนไทย

และการแพทยท์างเลอืก 
5.6 ปี 2561 ผูอ้าํนวยการกองสมนุไพร กรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก 

6. ประวติัการฝึกอบรม 
6.1 หลกัสตูรผูบ้รหิารการสาธารณสขุระดบัตน้ จดัโดย กระทรวงสาธารณสขุ รุน่ที_ 15 พ.ศ. 2548 
6.2 หลกัสตูรนกับรหิารยทุธศาสตร ์จดัโดยกระทรวงสาธารณสขุรว่มกบัสถาบนับณัฑติพฒันศาสตรร์ุน่ที_ 

2 พ.ศ. 2554 

6.3 หลกัสตูรผูบ้รหิารการสาธารณสขุระดบักลาง รุน่ที_ 29 จดัโดยกระทรวงสาธารณสขุ พ.ศ. 2557 
6.4 หลกัสตูรธรรมาภบิาลของผูบ้รหิารระดบักลาง รุน่ที_ 19 จดัโดยสถาบนัพระปกเกลา้ พ.ศ. 2560 
6.5 หลกัสตูร Seminar on Culture of Traditional Chinese Medicine and Drug for the Belt and 

Road Countries จดัโดย Ministry of Commerce People’s Republic of China 2018 

7. รางวลัที%เคยได้รบั 
7.1 ขา้ราชการ พนกังานของรฐั และลกูจา้งประจาํที_มผีลปฏบิตังิานดเีดน่ จงัหวดัพษิณุโลก               

โครงการสง่เสรมิธรุกจิการทอ่งเที_ยวในประเทศ ปี 2546 
7.2 ผูบ้าํเพญ็คณุงามความด ีมเีกยีรต ิมศีกัดิ +ศร ีสมควรไดร้บัเครื_องหมายวชริาวธุ ปี 2555 
7.3 The Title of Excellent Participant in Seminar on Culture of Traditional Chinese Medicine and 

Drug for the Belt and Road Countries in 2018 
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8. ผลงานวิชาการ 
8.1  กระทรวงสาธารณสุข : ยุทธการฝ2าวิกฤตมหาอุทกภัย ป< 2554 

8.2  สถานการณBบริการแพทยBแผนไทยและปIจจัยที่สMงผลตMอการยอมรับและใชPบริการแพทยBแผนไทยใน

โรงพยาบาลของรัฐ 

8.3  Prospective Study of Rabies Elimination Model and Strategy, Formulated by the People 

in 2-Epidemic Communities. 

8.4  Study on the Development of International Herbal Hub of Thailand with Good 

Governance 

8.5  รูปแบบนวัตกรรมการจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิผลของเมืองสมุนไพร ภายใตPแผนแมMบทแหMงชาติ วMาดPวยการ

พัฒนาสมุนไพรไทย 

9. การเป็นคณะกรรมการหรือคณะทาํงานที%สาํคญั  
     ระดบัประเทศ 
 9.1 กรรมการและผูช้ว่ยเลขานุการคณะกรรมการดาํเนินการยกรา่งแผนแมบ่ทแหง่ชาตวิา่ดว้ยการพฒันา
สมนุไพรไทย พ.ศ. 2560 – 2564 ตามคาํสั _งสาํนกันายกรฐัมนตร ีที_ 4/2559 
 9.2 ผูช้ว่ยเลขานุการคณะอนุกรรมการยกรา่งแผนสรา้งความเขม้แขง็ของการบรหิารและนโยบายภาครฐั
เพื_อขบัเคลื_อนสมนุไพรอยา่งยั _งยนื ตามคาํสั _งคณะกรรมการอาํนวยการยกรา่งแผนแมบ่ทแหง่ชาต ิวา่ดว้ยการ
พฒันาสมนุไพรไทย พ.ศ.2560 – 2564 ที_ 1/2559  

 9.3 ผูช้ว่ยเลขานุการคณะอนุกรรมการยทุธศาสตรส์มนุไพรไทย, อนุกรรมการและเลขานุการรว่มใน
คณะอนุกรรมการสรา้งมลูคา่เพิ_มและการขบัเคลื_อนทางเศรษฐกจิ, อนุกรรมการและผูช้ว่ยเลขานุการใน
คณะอนุกรรมการขบัเคลื_อนเมอืงสมนุไพร ตามคาํสั _งคณะกรรมการนโยบายสมนุไพรแหง่ชาตทิี_ 001/2561  

 ระดบักระทรวง 
 9.4 คณะทาํงานพฒันาแนวทางการดแูลผูส้งูอายใุนสถานบรกิารสาธารณสขุและชมุชน กระทรวง
สาธารณสขุ ตามคาํสั _งกระทรวงสาธารณสขุที_ 946/2555  
 9.5 อนุกรรมการและผูช้ว่ยเลขานุการคณะอนุกรรมการการสรา้งและจดัการความรูด้า้นสขุภาพ ตาม
คาํสั _งคณะกรรมการบรหิารการพฒันาระบบสขุภาพที_ 1/2556  
 9.6 คณะทาํงานฝ่ายวชิาการและการประกวดผลงานวชิาการ ตามคาํสั _งคณะอนุกรรมการดาํเนินการจดั
ประชมุวชิาการกระทรวงสาธารณสขุ ประจาํปี 2560ที_ 1/2560  
 9.7 คณะกรรมการพฒันาระบบบรกิารสาขาแพทยแ์ผนไทยและการแพทยผ์สมผสาน ตามคาํสั _งกระทรวง
สาธารณสขุ ที_ 1673/2560 
 9.8 คณะทาํงานและเลขานุการคณะทาํงานขบัเคลื_อนโครงการพฒันาเมอืงสมนุไพร ตามคาํสั _ง
คณะกรรมการอาํนวยการโครงการพฒันาเมอืงสมนุไพร ที_ 1/2560 
 9.9 คณะกรรมการจดัทาํขอ้มลูการแสดงขอ้ความกลา่วอา้งทางสขุภาพ (Health Claims) ตามคาํสั _ง

กระทรวงสาธารณสขุ ที_ 525/2561  

 

 


