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1. การศึกษา (เรียงล าดับจากปีล่าสุด) 

คุณวุฒิ ปริญญาหรือสาขา/สถาบันการศึกษา ปี พ.ศ. 
ปริญญาเอก รฐัประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2556 
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2550 
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2549 

 
2. ประสบการณ์การท างาน (เรียงล าดับจากปีล่าสุด)  
  2.1 ด้านวิชาการ 

ต าแหน่งงาน - องค์กรหรือหน่วยงาน ปี พ.ศ. 
รองศาสตราจารย์ – มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2561 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ – มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2561 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ – มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2558-2561 
อาจารย์ – มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2556-2558 

   
  2.2 ด้านบริหาร 

ต าแหน่งงาน - องค์กรหรือหน่วยงาน ปี พ.ศ. 
หัวหน้าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ - ส านักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

2561-ปัจจุบัน 

รักษาการแทนหัวหน้าสถานวิจัย - ส านักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

2562 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ - คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2560 

 
3. ความเชี่ยวชาญ  

1) รัฐประศาสนศาสตร์ 
2) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
3) องค์การและการจัดการ  
4) การจัดบริการสาธารณะ  

 
 



4. ประสบการณ์การสอน 
  มี    ไม่มี 
ชื่อสถาบันการศึกษา คณะ/ส านักวิชา/

ภาควิชา 
สาขาวิชา/หลักสูตร ชื่อรายวิชา ปี พ.ศ. 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร์ ส านัก
วิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต 

การบริหารทรัพยากร
มนุษย ์
การจัดการทรัพยากร
มนุษย์เชิงกลยุทธ์ 
อ ง ค์ ก า ร แ ล ะ ก า ร
จัดการ 
การศึกษาค้นคว้าอิสระ 

2556-2561 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร์ ส านัก
วิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

รัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต 

การจัดการทรัพยากร
มนุษย ์
การบริหารค่าจ้างและ
เงินเดือน 
การบริหารแรงงาน 
อ ง ค์ ก า ร แ ล ะ ก า ร
บริหาร 
พฤติกรรมองค์การและ
การพัฒนาองค์การ 
สหกิจศึกษา 
การศึกษาค้นคว้าอิสระ  

2556-2561 

มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์ 

ส านักวิชารัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐ

ประศาสนศาสตร์ 

รัฐศาสตรบัณฑิต   
(รัฐประศาสน

ศาสตร์) 

การจัดการทรัพยากร
มนุษย์ภาครัฐ 
การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ภาครัฐ 
ท ฤ ษ ฎี แ ล ะ ก า ร
ออกแบบองค์การ 
เทคนิคการบริหาร 
สั ม ม น า ท า ง รั ฐ
ประศาสนศาสตร์  

2561-
ปัจจุบัน 

 

5. ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ (ท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา) 
5.1 บทความวิจัย (เขียนรูปแบบบรรณานุกรมของมหาวิทยาลัยตามระบบ American Psychological 

Association APA 6th edition โดยเรียงจากปีล่าสุด) 
สกล บุญสิน (2560). การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระบบการคมนาคมขนส่งทางรางของไทย. วารสารรัฐ 

ประศาสนศาสตร์. 15 (2) (กรกฎาคม-ธันวาคม), 79-110.  
สกล  บุญสิน. (2559). รูปแบบการให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการของการรถไฟแห่ง 

ประเทศไทย. วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน. 23 (2) (กรกฎาคม-ธันวาคม), 119-148.     



สกล  บุญสิน. (2559). ปัจจัยด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีอิทธิพลต่อการจ่ายค่าตอบแทน. วารสาร 
การจัดการ, 5 (2) (พฤษภาคม-สิงหาคม), 12-29.    

สกล  บุญสิน. (2558). มาตรฐาน วิธีการ ปัญหาและทางเลือกในการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ของการ 
รถไฟแห่งประเทศไทย. วารสารปาริชาต, 28 (3), 168-189. 

สกล  บุญสิน. (2555). การสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ของธุรกิจการให้บริการ กรณีศึกษา บริษัท การบิน 
ไทย จ ากัด (มหาชน). วารสารบริหารธุรกิจ, 35 (133), 41-66.   

5.2 บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการที่เป็น Proceeding (เขียนรูปแบบบรรณานุกรม
ของมหาวิทยาลัยตามระบบ American Psychological Association APA 6th edition โดยเรียงจากปีล่าสุด) 

สกล  บุญสิน. (2559). มาตรฐานการให้บริการของการรถไฟแห่งประเทศไทย. ในรายงานสืบเนื่องจากการ 
ประชุมวิชาการระดับชาติ บูรณาการงานวิจัยเพื่อสังคม. สงขลา: มหาวิทยาลัยทักษิณ. 551-560.  

สกล  บุญสิน. (2558). วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศในการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ควรน ามาใช้ในการรถไฟ 
แห่งประเทศไทย. ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติรัฐประศาสนศาสตร์ 
และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง. กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.     

สกล  บุญสิน. (2557). บทบาทของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจต่อการเมืองไทย. ในรายงานสืบเนื่องจาก 
การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับนานาชาติและระดับชาติครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ:  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 356-383.   

สกล  บุญสิน. (2553). บทบาทของสหภาพแรงงานต่อการพัฒนากิจการรถไฟไทย. ในรายงานสืบเนื่องจาก 
การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารและการจัดการครั้งที่ 2. สงขลา: 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.   

5.3 บทความทางวิชาการ (เขียนรูปแบบบรรณานุกรมของมหาวิทยาลัยตามระบบ American 
Psychological Association APA 6th edition โดยเรียงจากปีล่าสุด) 

สกล  บุญสิน. (2557). นโยบายและการวางแผนแม่บทด้านแรงงานในประเทศไทย. วารสารการจัดการ 
ภาครัฐและภาคเอกชน, 21 (1) (มกราคม-มิถุนายน), 37-68.  

สกล บุญสิน. (2551). ท าความเข้าใจ Competency เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
ยุคใหม่. วารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ. 3 (1), (ธนัวาคม), 61-74.     

5.4 หนังสือ/ต ารา (เขียนรูปแบบบรรณานุกรมของมหาวิทยาลัยตามระบบ American Psychological 
Association APA 6th edition โดยเรียงจากปีล่าสุด) 

สกล  บุญสิน. (2560). การจัดการทรัพยากรมนุษย์. เชียงใหม่ : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.  
  
6. เกียรติคุณและรางวัล 

เกียรติคุณ/รางวัลที่ได้รับ ปี พ.ศ. 
ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ด้านบริหารธุรกิจ เรื่อง รูปแบบการเดินทางส าหรับผู้มี
ศักยภาพในการเดินทางแต่ไม่ใช้รถไฟ 

2559 

ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดี ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง มาตรฐาน วิธีการ 
ปัญหา และทางเลือกในการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ฯ  

2558 

ได้รับโล่รางวัลเรียนดี จากคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2551 
ได้รับรางวัลเรียนดี จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2550 

 



7. ประสบการณ์อ่ืนๆ  
1) กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
2) กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการประจ าส านักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
3) ประธานคณะกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
4) ประธานคณะกรรมการจัดท าและพัฒนาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
5) ที่ปรึกษาการประเมินมาตรฐานการให้บริการของการรถไฟแห่งประเทศไทย 
6) ที่ปรึกษาการจัดท าแผนการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของการรถไฟแห่งประเทศไทย 
7) ผู้ประเมินบทความวารสารในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 
8) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และประธานกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ 
9) วิทยากรบรรยาย และวิทยากรปฏิบัติการให้กับหน่วยงานต่างๆ เช่น 

(1) ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
(2) การรถไฟแห่งประเทศไทย 
(3) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
(4) ส านักงานประกันสังคม 
(5) ส านักงานสรรพสามิต 
(6) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  

 


