
ประวัติและผลงาน 
1. ชื่อ นาย วิรัต ินามสกุล ปานศิลา 
2. ต าแหน่ง พนักงานวิชาการ  
3. ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
4. สถานที่ปฏิบัติงาน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
5. ประวัติการศึกษา  

5.1 ระดับปริญญาเอก วุฒิการศึกษา วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการวิจัยพฤต ิ
กรรมศาสตร์ประยุกต์ ( Ph.D.  (Behavioral Science)) จากสถาบัน สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี พ.ศ. 2542 
5.2 ระดับปริญญาโท วุฒิการศึกษา การศึกษามหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาการแนะแนว จากสถาบัน 
มหาวิทยาลัยนเรศวร ปี พ.ศ. 2537 
5.3 ระดับปริญญาตรี วุฒกิารศึกษา ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา จาก 
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามค าแหง ปี พ.ศ. 2530 
5.4 ระดับอนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา ชั้นสูง สาขา สุขศึกษา จาก 
สถาบัน วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสุโขทัย ปี พ.ศ. 2528 
5.5 ระดับประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรพนักงานอนามัย จากสถาบัน ศูนย์ฝึก 
และอบรมพนักงานอนามัยภาคกลาง จังหวัดชลบุรี ปี พ.ศ. 2519 

6. ประสบการณ์ในการท างานที่ส าคัญ 
6.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ประจ าคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
6.2 นักกีฬาแบดมินตัน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กีฬาบุคลากรส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
6.3 วิทยากรประจ า หลักสูตรระดับสัมฤทธิบัตร การยกระดับการให้บริการสาธารณะของหน่วยงานของรัฐ

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน (People’s Audit) ของส านักวิจัยและพัฒนา 
สถาบันพระปกเกล้า (2546 - ) 

6.4 กรรมการสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ( ชุดที่ 5,6,7,8,9 และ 10 (2546 - )) 
6.5 รองประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คนที่ 1  (ชุดที่ 8 (2550-2551)) 
6.6 ที่ปรึกษากรรมการบริหารสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ชุดที่8,9และ10(2551 - )) 
6.7 ประธานคณะกรรมการด าเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ ากัด 

(2551 - 2554) 
6.8 คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) (2550 –2554) 
6.9 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม (2551 - ) 
6.10 คณะกรรมการประเมินมาตรฐานงานสุขศึกษา ภาคอีสาน สมาคมวิชาชีพสุขศึกษาร่วมกับกรมสนับสนุน

บริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ( 2552 -) 
6.11 คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม (กอม.) (2553 -) 
6.12 คณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2556 -) 
6.13 เลขาธิการสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชุดที่ 10 (2556 -2557)  
6.14 วิทยากรและที่ปรึกษาประจ าหลักสูตรนักวิชาการสาธารณสุข ด้านสุขภาพจิตชุมชน กรมสุขภาพจิต 

กระทรวงสาธารณสุข (2556 -) 
6.15 คณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2557 -) 
6.16 ประธานสภาคณาจารย์ ชุดที่ 11 (2557 - 2559) 
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7. ผลงานที่ผ่านมา 
7.1 ผลงานทางวิชาการ 

(1) เอกสารวิชาการ เร่ือง การวิจัยเชิงปฏิบัติการในสถานีอนามัย ปี พ.ศ. 2540 จ านวน 90 หน้า 
(2) เอกสารประกอบการสอน วิชา หลักการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ จ านวน 90 หน้า 
(3) เอกสารประกอบการสอน วิชา การสร้างทีมงาน จ านวน 30 หน้า 
(4) เอกสารประกอบการสอน เร่ือง ทักษะการสื่อสาร จ านวน 10 หน้า 
(5) เอกสารประกอบการสอน วิชา สังคมวิทยาการแพทย์ ส าหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม จ านวน 60 หน้า 
(6) เอกสารประกอบการสอน วิชา พฤติกรรมองค์การและภาวะผู้น า จ านวน 70 หน้า 
(7) เอกสารวิชาการ เร่ือง การสร้างทีมงานในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ จ านวน 20 หน้า 
(8) บทความวิชาการ เร่ือง ประมวลเอกสารงานวิจัย ท าไม ? จ านวน 9 หน้า (วารสารเภสัชศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (สิงหาคม- ธันวาคม 2544)) 
(9) เอกสารประกอบการสอน เจตคติและการท านายพฤติกรรม จ านวน 50 หน้า 
(10)  คู่มือการฝึกอบรม เทคโนโลยีเพื่อการมีส่วนร่วม : วิธีการเอื้ออ านวยการโดยใช้กระบวนการกลุ่มขั้น

พื้นฐาน. เอกสารชุดธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า, 2547) 
(11)  เอกสารประกอบการสอน การให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน (People’s Audit) 

สถาบันพระปกเกล้า, 2549.  
(12)  เอกสารประกอบการอบรมการ การประชุมค้นหาอนาคตในการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วม

ของประชาชน (Future Search Conference for People’s Audit) สถาบันพระปกเกล้า, 2550.  
7.2 ผลงานวิจัย 

(1) การถ่ายทอดทางสังคมในการท างาน จิตลักษณ์และการรับรู้บทบาทในการท างานของบุคลากร
สาธารณสขุระดับต าบล ภาคเหนือ ในประเทศไทย - ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มศว ประสานมิตร ปี 
พ.ศ. 2541 

(2) การวิจัยเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การศึกษารูปแบบการประสานงานเพื่อพัฒนาสาธารณสุขระดับต าบล
ระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับสถานีอนามัย - ทุนวิจัยกองสาธารณสุขภูมิภาค กระทรวง
สาธารณสุข ปี พ.ศ. 2543  ตีพิมพ์ในวารสารสุขศึกษา ปีที ่26 ฉบับที่ 93 มกราคม – เมษายน 2546 
หน้า 12 – 21. 

(3) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง 2 ป)ี 
- ทุนวิจัยเงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี พ.ศ. 2543 
– 44 ส่งตีพิมพ์วารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี 2547 – 2548  

(4) การวิจัยเชิงปฏิบัติการ การยกระดับคุณภาพการให้บริการสาธารณะของหน่วยงานของรัฐและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน (People’s Audit) ของส านักวิจัยและพัฒนา 
สถาบันพระปกเกล้า (2549 - 2550) 

(5) การวิจัย ส ารวจและประเมินสถานการณ์ด้านการสร้างเสริมสุขภาพของคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตามแผนงานพัฒนาสถาบันการศึกษาด้านสาธารณสุขให้เป็นองค์กรสร้างเสริม
สุขภาพ (สอส.) (2550) 

(6) การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม: กระบวนการสร้างเครือข่ายสนับสนุนและส่งเสริมการออกก าลังกาย
เพื่อสุขภาพอย่างต่อเนื่อง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (โครงการทศกีฬาส่งเสริม
การออกก าลังกาย) (2550) 

(7) การวิจัยโครงการศึกษาระบบสวัสดิการผู้สูงอายุในจังหวัดมหาสารคาม โครงการย่อยในชุดโครงการ
สุขภาพผู้สูงอายุของคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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(8) การวิจัยเชิงส ารวจ ความต้องการศึกษาอบรมด้านวิชาการและการศึกษาต่อเนื่องด้านสาธารณสุขของ
บุคลากรสาธารณสุขในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทุนวิจัยเงินรายได้คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2550) 

(9) การวิจัยปฏิบัติการ โครงการเสริมสร้างระบบการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมระดับจังหวัด 
(มหาสารคาม,ชลบุรี และระยอง) ทุนวิจัยสถาบันพระปกเกล้า (2551) 

(10) การประยุกต์หลักการจัดการความรู้ (Knowledge management) และเทคโนโลยีการมีส่วนร่วม 
(Technology of Participation: TOP) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมาย รายวิชา 
1401 309   จิตวิทยาสุขภาพ ของนิสิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทุนวิจัยเงินรายได้คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
(2556) 

(11) การศึกษาความคิดเห็นและความต้องการด้านการจัดสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทุน
วิจัย สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(2557) 

 
8. สถานที่ติดต่อ ที่ท างาน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต าบลขามเรียง อ าเภอกันทรวิชัย 
จังหวัดมหาสารคาม 44150  โทรศัพท ์043 – 754353 แฟกซ์ 043 – 754353 มือถือ 091 861 6778   Email; 
wpansila57@gmail.com  
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