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Role of the Compensation Committee (RCC) จาก IOD
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ผลงานวิจัย /งานทางวิชาการ
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วงจรสถิติในรอบ 15 ปี กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ” สานักงานสถิติแห่งชาติ
โครงการมองอนาคตรัฐวิสาหกิจไทย สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
โครงการปริทัศน์สถานภาพความรู้รัฐวิสาหกิจ” สภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์
โครงการวิจัย การประเมินผลการดาเนินงานของกองทุนเงินทดแทน สานักงานประกันสังคม

ผลงานบทความทางวิชาการ
- ต้นกล้าความคิดเศรษฐศาสตร์ในสยามจากทรัพย์ศาสตร์(พระยาสุริยานุวัฒน์)
จนถึงเค้าโครงสมุดปกเหลือง
- Financial Liberalization in East Asian Economics before 1997 Asian Crisis
- The Role of Capital Flows Asian Economic Growth and Development before Crisis 1997”
วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ ปีที่45 ฉบับที1่ (ฉบับพิเศษ) ฯลฯ และ บทความทั่วไปมากกว่า 2,000 ชิ้น

ตาราเรียน/หนังสือ
- ECO109 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น (ผู้แต่งร่วม)/ ECO321 เศรษฐศาสตร์ตลาดการเงิน (ผู้แต่ง)/ECO491
เศรษฐกิจประเทศไทย (ผู้แต่ง)
- ผลงานหนังสือมากกว่า 20 เล่ม เช่น พลวัตประเทศไทย/ปรีดี รัฐบุรุษผู้อภิวัฒน์/พลวัตเศรษฐกิจสู่ศตวรรษที่
21/วิฤกติเศรษฐกิจ วิกฤติเศรษฐกิจโลก เป็นต้น
3

µ °“¦¸¸¡¤¥rwn°´¤Å¥

Ã¥¼o nª¥«µ¦µµ¦¥r¦.°» ¦r¦¦¤Ä
ÓØ¤¦µ¤ÓÖ×Ô®°¦³»¤¤µ¤¦¦¤«µ¦r
Á°µ¦¦³°µ¦ÎµÁ°Ã¥«. ¦. °»¦r ¦¦¤Ä

1

Ã¦¦oµ °¦³Á«¦¬·Â¨³´¤ °¤»¬¥r
Ã¦¦oµnª
(Superstructure)

3. ¦³®¤µ¥¦³´¤
ª´¦¦¤¦³µ¦Á¤º°
¦³£¼¤·´µÂ¨³ªµ¤·

Ã¦¦oµÁ«¦¬·

2. ªµ¤´¤¡´rµµ¦¨·

(Economic Structure)

(relations of production)

®¦º °
Ã¦¦oµ¡ºÊ µ
(Basic)

®¦º°
ª·¸ µ¦¨·
(Mode of Production)

ÅoÂn¦³¦¦¤··Í¹É³Îµ®ªnµ
Ä¦³ªµ¦¨·´ÊÄ¦ÁÈ 
Áoµ °°³Å¦Ä¦o°Îµ°³Å¦
Â¨³Ä¦ÅonªÂn°³Å¦ÁnµÅ¦
1. ¡¨´µ¦¨·(production forces)
¹É¦³°oª¥
1.1 ´ ´¥µ¦¨·(means of production) Án
Á¦ºÉ°¤º°Ã¦µª´»·
1.2 ¡¨´Â¦µ(lalour SRZHU ¹É®¤µ¥¹
ªµ¤µ¤µ¦Äµ¦ÎµµÅo¹É°¥¼nÄ´ªµ

Á°µ¦¦³°µ¦¦¦¥µ¥¼o Á°µ¦¦³°µ¦Î
nª¥«µ¦µµ¦¥rµÁ°Ã¥«.
¦.°» ¦r¦.¦¦¤Ä
¦°¦³µ¤¼¨··¦¸¸ ¡¤¥r
°»¦r ¦¦¤Ä

2

µ¦Á¨¸É¥Â¨ÂÅ°³Á¨È·
•

•
•
•

µ¦Á¨¸¥É Â¨ÂÅ°³Á¨È·
µ¤ªµ¤· °Á±Á¨ ¦¦¡·É ¸É¤¸Îµ¦°¥¼nÄÂn
¨³ ³ EHLQJ ¨oª¤¸µo ·ÁÁ°(negation)
Â °¥¼nÁ¤°Å°³Á¨È· º°ÂªÃo¤£µ¥Ä
´ªÁ° °·É nµÇ¸É³Á¨¸¥É £µ¡ÅµÁ·¤
Á¡¦µ³ªµ¤ ´ Â¥o£µ¥Ä¦³®ªnµ·É ¸ÉÎµ¦°¥¼n´
·É ¸É·Áµ¦Îµ¦°¥¼n
Ê ´ ¸É1 º°ªnµ¦¦¡·É ´Êª¨oªÁ¸¥É ª °o 
Îµ®¹É´Â¨³´³Á µo Ä¦µµ¦r®¹É Ç
Åo´ o°Á µo Ä£µ¡Âª¨o°¤´Ê®¤oª¥
Ê ´ ¸É2 º°ªnµ¦¦¡·É ¨oªÁ¨¸¥É Â¨°¥¼n
ÁÈ ·Å¤n¤¸·É Ä°¥¼nÂn·É
Ê ´ ¸É3 º°ªnµ¦³ªµ¦Á¨¸¥É Â¨´Ê
ªÁ·µµ¦Á¨¸¥É Â¨µ¦·¤µ
(Quantitaive Change) ¹ÉÁ· ¹Ê °¥nµ´¡¨´
Âoµª¦³Ã¦³ªµ¦Á¨¸¥É Â¨Â
Å°³Á¨È·³Å¤nÁ¨º°É Å®ªÁÈ Áo¦®¦º°
ª¨¤Ân³Á¨¸¥É Å¼n£µ¡¸Éµo ª®oµ ¹Ê 
µ¤¨Îµ´Ä¨´¬³ Ê ´ ´Å

µ¦Á¨¸¥É Â¨ÂÅ°³Á¨È·

7+(6,6$17,7+(6,63
6<17+(6,62
7+(6,62
$17,7+(6,62
6<17+(6,61
7+(6,6$17,7+(6,61

Á°µ¦¦³°µ¦¦¦¥µ¥¼Á°µ¦¦³°µ¦Î
o nª¥«µ¦µµ¦¥r
¦.°» ¦r¦¦¤Ä ¦°¦³µ¤¼¨··¦¸¸ ¡¤¥r
µÁ°Ã¥«. ¦. °»¦r ¦¦¤Ä

3

µ °nµ¦´»¦»¬°µª»Ã¦¸¸¡¤¥r (1)
• µÄµ³¼°o £·ª´ r Â¨³¼o n°µ¦Á¨¸¥É Â¨µ¦¦°Ä®oÁÈ ¦³µ·Å¥
• µÄµ³´®¤µ¥Â¨³¼¦o nµ¦´¦¦¤¼ 
• µÄµ³´µ¦«¹¬µ¼Áo ¡µ³Á¤¨È¡´» r ¦³µ·Å¥¼ o ¥µ¥Ã°µµµ¦«¹¬µÂ¨³¼o
µµ¤®µª·¥µ¨´¥¨µª·µ“¤®µª·¥µ¨´¥¦¦¤«µ¦rÂ¨³µ¦Á¤º°”
• µÄµ³¼ªo µ¦µµ·µ¦¦´£µ
• µÄµ¦µ³¼o ·¦¼Á«¦¬·Â¨³µ¦¦·®µ¦®n ª¥µµÁ«¦¬·Âo
´ ®µµ³
µ¦Á·µ¦¨´ °¦³Á«
• µÄµ³¼o ´» Ä®oÁ·µ¦¦³µ¥°ÎµµÂ¨³µ¦¦°nªo°·É 
• µÄ·µ¦Â¨³Ã¥µ¥oµnµ¦³Á«Â¨³µ¦ÂoÅ ·´ µ¸ÅÉ ¤nÁÈ ¦¦¤´¥µ¤
• µÄµ¦´»  ªµ¦°¼ Áo °¦µÄ°·Ã¸Â¨³ªµ¤¡¥µ¥µ¤Äµ¦n °´Ê
¤µ¤Á°Á¸¥³ª´°°Á¸¥Äo
Á°µ¦¦³°µ¦¦¦¥µ¥¼o nª¥«µ¦µµ¦¥r¦.°» ¦r¦¦¤Ä ¦°¦³µ¤¼¨··¦¸¸ ¡¤¥r

4

µ °nµ¦´»¦»¬°µª»Ã¦¸¸¡¤¥r (2)
• µÄµ³®´ª®oµ ªµ¦Á¦¸Å¥ÎµÄ®o“Å¥wÅ¤n°o °¥¼nÄµ³¼Âo ¡o¦µ¤Â¨³¼¥¹
¦°Ã¥µ·³ª´
• µÄµ³¼o nÁ¦·¤´·£µ¡
• µn°µ´¡¦³¤®µ¬´¦·¥r
• µn°·µ¦µ«µµÂ¨³µ¦·¦¼°r¦r
• µÄµ¦µ³¼o o °®¨´µ¦ 5XOHRI/DZ
• µ °“¦¸¸ ¡¤¥rwÄnµÂ
• µÄµ¦´»  ªµ¦¦³µ·Å¥ÄÅ¥µ¦¦¦rÁ¡º°É ··¤» ¬¥Â¨³ªµ¤
ÁÈ ¦¦¤

Á°µ¦¦³°µ¦¦¦¥µ¥¼o nª¥«µ¦µµ¦¥r¦.°» ¦r¦¦¤Ä ¦°¦³µ¤¼¨··¦¸¸ ¡¤¥r

5

Âo´ ®µª·§·ªo ¥Âª·£¦µ¦£µ¡· ¥¤
• Âªªµ¤·¦³µ·Å¥µÁ«¦¬·®¤µ¥¹¦µ¬¦nª¤µ °´¤o°Å¤nÁÈ µ °
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³ªµÃ¦µ¦Á«¦¬·Â®nµ·Å¤n¨n°¥Ä®o¦µ¬¦°°¥µw ªµ¤¡¥µ¥µ¤
Äµ¦¦oµ¦³ª´·µ¦Â¨³®¨´¦³´´¤´¨nµª¦µÄÁoµÃ¦
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¤°ÁoµÃ¦µ¦Á«¦¬·
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³µ¤µ¦¦oµµ°ºÉÄ®o´ ¼Åo ¤n¤¸µÎµÅowÂªµ¸Ê³´» µ °
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¦³ª´¥· n°¼o nª¥«µ¦µµ¦¥r¦.°» ¦r¦¦¤Ä
•
•
•
•
•
•
•
•
•

¦³µ¦¦¤µ¦µ´¦¸¸¡¤¥r
°¸¦¦¤µ¦£µª·¥´ Â®nµ·µ µÁ«¦¬«µ¦r
°¸¦³µ°» ¦¦¤µ¦´Á¦¸¥¤Âµ¦«¹¬µÂ®nµ·15 ¸
°¸¦°°·µ¦¸ n µ¥ª·¥´ Â¨³¦·µ¦ª·µµ¦ Â¨³¸³Á«¦¬«µ¦r¤.
¦´·
°¸¦³µ¦¦¤µ¦¦ª°Â¨³¦¦¤µ¦¤.µµ· Ã¦Á¨¸¥¤
°¸¦¦¤µ¦Â¨³¦¦¤µ¦¦ª°µµ¦Â®n¦³Á«Å¥
°¸¦¦¤µ¦Â¨³¦³µ¦¦¤µ¦¦ª°µ¦¦³µnª£¼¤·£µ
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คุณกษิดิศ อนันทนาธร

คุณกษิดิศ อนันทนาธร
บรรณาธิการหนังสือเกี่ยวกับปรีดี พนมยงค์
McKadit@outlook.co.th / 08 9642 4333

การศึกษา
2561 นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2557 นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2553 มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
การทางาน
2558-2560
2561-ปัจจุบัน

ผู้จัดการโครงการ 100 ปีชาตกาล ศ. ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้จัดการโครงการระดมทุนจัดสร้าง “สวนป๋วย” มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มูลนิธิ
2557-ปัจจุบัน

กรรมการมูลนิธิปรีดี พนมยงค์
กรรมการมูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป

ผลงาน
2557-2559 2558-2560 2559-ปัจจุบัน -

2560-ปัจจุบัน 2560
2562

-

สาราณียกร ปาจารยสาร
บรรณาธิการหนังสือชุดเฉลิมฉลอง 100 ปีชาตกาล ศ. ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์
กว่า 20 เล่ม
บรรณาธิการหนังสือ ปรีดีบรรณานุสรณ์ หนังสือที่ระลึกวันปรีดี พนมยงค์
และหนังสือวันสันติภาพไทย หนังสือราลึกวันสันติภาพไทย
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นักเขียนประจาเว็บไซต์ the101.world ด้านประวัติศาสตร์ ชีวประวัติบุคคล
มีผลงานหนังสือหนังสือเล่มแรก เรื่อง คนทุกคนจะถูกลืม
จัดพิมพ์โดยมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
มีผลงานหนังสือเล่มที่สอง มีอุดมคติไปทาไมกัน ข้อคิดจากชีวิต โกมล คีมทอง
จัดพิมพ์โดยมูลนิธิโกมลคีมทอง
- บรรณาธิการ จุลสารหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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คุณสันติสุข โสภณสิริ

คุณสันติสุข โสภณสิริ
ผูเ้ ขียนหนังสือเกี่ยวกับปรีดี พนมยงค์ และนักวิชาการ

คุณสันติสุข โสภณสิริ จบการศึกษาปริญญาโทรัฐ ศาสตร์มหาบั ณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปั จจุบันเป็ นนักวิชาการด้านการเมืองการปกครอง ศาสนาและวัฒนธรรม การแพทย์แผนไทยและสุขภาพ ท่าน
ยังเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทย อีกทั้งดารงตาแหน่งผูท้ รงคุณวุฒิ และอนุ กรรมการสภาการแพทย์แผน
ไทยและกรมการแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุข, กรรมการสถาบันคุม้ ครองจริยธรรมการวิจัยในมนุ ษ ย์
สานักวิจยั ระบบสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข พร้อมกับการเป็ นนักเขียนและบรรณาธิการอีกด้วย
ผลงานการตี พิม พ์เกี่ยวกับผู้ประศาสน์การปรีดี พนมยงค์ โดยสังเขป มีดังนี้ บรรณาธิการจัดพิมพ์
รวมนิ พนธ์ (Complete Work) ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ และงานวิจัยเกี่ยวกับนายปรีดี พนมยงค์
เนื่ องในวาระ 100 ปี ชาตกาลของท่าน (พ.ศ. 2543 – 2544), กองบรรณาธิการ “คือวิญญาณเสรี ปรีดี พนม
ยงค์” หนังสืออนุ สรณ์เนื่ องในวาระ 100 ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์
งานนิ พนธ์ ที่ เ กี่ ย วข้อ ง ได้ แ ก่ ปรี ดี พนมยงค์ กั บ การสร้ า งสติ ปั ญญาอย่ า งไทย, สถาบั น
พระมหากษัตริยก์ ับระบอบประชาธิปไตยของไทย ศึกษาจากแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ 7 กับแนวความคิดรัฐบุรุษอาวุโส ปรีดี พนมยงค์ และ ม.ร.ว.เสนี ย์ ปราโมช
เกียรติคุณที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนื่ องในวาระครบรอบ 80 ปี วัน
สถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 27 มิถุนายน 2557
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รศ.ดร.นริศ ชัยสูตร

ประวัติ
ชื่อ

: รศ.ดร.นริศ ชัยสูตร

ตำแหน่งปัจจุบัน

: ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร นมธ.

วัน/เดือน/ปี/เกิด

: 8 มิถุนายน 2498

ประวัติกำรศึกษำ
 2516-2519
 2519-2521
 2521-2526
ประวัติกำรอบรม
 2523
 2540
 2550
 2553
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:
ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ (ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาเอกเศรษฐศาสตร์ University of Hawaii สหรัฐอเมริกา

Certificate in Population Studies, University of Hawaii ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประกาศนียบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร
(วปอ.) รุ่น 39
ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาลัยตลาดทุน (วตท.)รุ่นที่ 4
ประกาศนียบัตรสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรการกากับดูแลกิจการสาหรับกรรมการและ
ผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน
ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมและการลงทุน
จากสถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม (วธอ.) รุ่นที่ 2

รำงวัลและทุนกำรศึกษำ :
 รางวัลเรียนดีทุนภูมิพล (ปริญญาตรี)
 ทุน UDC (ปริญญาโท)
 ทุน East-West Center (ปริญญาเอก)
 ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนเซนต์คาเบรียล 80 ปี
 ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปี 2548
 ทุน Institute of Developing Economies ประเทศญี่ปุ่น
ประสบกำรณ์กำรทำงำน :
 อธิบดีกรมธนารักษ์ พ.ศ. 2554 – 2558
 ผู้อานวยการสานักงานเศรษฐกิจการคลัง พ.ศ. 2553 - 2554, พ.ศ. 254 7 - 2549
 รองปลัดกระทรวงการคลัง (หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน) พ.ศ. 2552 - 2553, 2558
 หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2551 - 2552
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ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2549 - 2550
 ประธานสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์ 2540 - 2556
 ประธานคณะกรรมการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2553 - 2558
 ประธานคณะกรรมการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2554 - 2557
 ประธานกรรมการบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จากัด 2554 - 2558
 กรรมการบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพ 2556 - 2558
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2541 - 2547
 ประธานคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545 - 2547
 ผู้อานวยการวิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2540 - 2541
 คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2537 - 2540
 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2536 - 2537
 ประธานสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2535 - 2536
 ประธานคณะกรรมการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543
 กรรมการบริษัทไทยออยล์ จากัด (มหาชน) พ.ศ. 2552 - 2554
 กรรมการคณะกรรมการกากับตลาดทุน พ.ศ. 2553 - 2554
 กรรมการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2553 - 2554
 กรรมการคณะกรรมการกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ พ.ศ. 2553 - 2554
 กรรมการคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2553 - 2554
 ประธานกรรมการธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2553 - 2554, 2557 - 2558
 รักษาการในตาแหน่งประธานกรรมการบริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) พ.ศ.2553 - 2554
 กรรมการคณะกรรมการบริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) พ.ศ. 2551-2554
 กรรมการการสื่อสารแห่งประเทศไทย
 กรรมการคณะกรรมการอัยการสูงสุด
 กรรมการการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
 กรรมการคณะกรรมการธนาคารออมสิน
 กรรมการบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม
 นายกเทศมนตรีหมู่บ้านนักกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 13
 ประธานกรรมการบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
 กรรมการคณะกรรมการกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ พ.ศ. 2553 - 2554
 กรรมการคณะกรรมการกฤษฎีกา
 กรรมการบริหารสานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
 กรรมการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)
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-3กรรมการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต
 เลขาธิการคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อน พ.ศ. 2550
 ประธานกรรมการบริหารบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
 กรรมการคณะกรรมการบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
 กรรมการคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2553 - 2554
 กรรมการคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน
 อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการสรรหาและพัฒนาบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2553 - 2554
 กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาตลาดทุนไทย พ.ศ. 2553 - 2554
 กรรมการสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
 ที่ปรึกษาด้านนโยบายตลาดทุนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 กรรมการคณะกรรมการสถาบันวิทยาการเรียนรู้ (สวร.)
 กรรมการและเลขานุการตรวจสอบและประเมินผลประจากระทรวงการคลัง
 กรรมการบริษัท เอเชี่ยนพร็อพเพอร์ตี้ จากัด (มหาชน)
 ประธานคณะกรรมการบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
 อุปนายกสมาคมศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียล
 นายกสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์
 นายกสมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2550 -2554
 กรรมการบริษัทไทยพรอสเพอริตี้ แอ็ดไวซอรี่ จากัด
 กรรมการบริษัท ปตท.สารวจและผลิตปิโตรเลียม จากัด (มหาชน) พ.ศ. 2554
 โฆษกกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2554
 กรรมการคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนทิวไผ่งาม
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


ตำแหน่งอื่นๆในปัจจุบัน
 ประธานกรรมการ คณะกรรมการโครงการหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเอเซียแปซิฟิกศึกษา
(หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบบริษัทฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จากัด (มหาชน)
2555 - ปัจจุบัน
 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบบริษัท จี เอ็ม เอ็ม แกรมมี่ จากัด (มหาชน)
2556 – ปัจจุบัน
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-4 ประธานกรรมการบริษัทอาร์เอกซ์ จากัด

2558 - ปัจจุบัน
 ประธานกรรมการบริษัทอาร์เอกซ์แมนนูแฟคเจอริ่ง จากัด 2558 - ปัจจุบัน
 ประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัทบ้านปู เพาเวอร์ จากัด(มหาชน) 2558 - ปัจจุบัน
 ประธานสถาบันวิทยาการธรรมศาสตร์เพื่อสังคม 2558 - ปัจจุบัน
 รองประธานมูลนิธิสถาบันวิทยาการธรรมศาสตร์เพื่อสังคม 2558 - ปัจจุบัน
 ที่ปรึกษา สถาบัน Organization for Researches in art , culture, urban and leisure development
(ORAC) ประเทศญี่ปุ่น 2558 – ปัจจุบัน
 ประธานกรรมการบริษัทเอพี (ไทยแลนด์) จากัด มหาชน 2559 – ปัจจุบัน
 ประธานกรรมการบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม 2559 -ปัจจุบัน
 กรรมการสถาบันป๋วย อึ๊งภากรณ์
 กรรมการมูลนิธิป๋วย อึ๊งภากรณ์
 กรรมการบริหาร สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม 2559- ปัจจุบัน
 กรรมการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาการประกอบการธุรกิจและอุตสาหกรรม 2559 - ปัจจุบัน
 กรรมการสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
 กรรรมการบริหารมูลนิธิสถาบันวิจัยเศรษฐกิจการคลัง
 กรรมการมูลนิธิเพื่อโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
 รองนายกสมาคมนักเรียนเก่าอเมริกาในพระบรมราชูปถัมภ์
 ประธานชมรมศิษย์เก่าอีสเวสเซนเตอร์ และฮาวายในประเทศไทย พ.ศ. 2537 - ปัจจุบัน
 ประธานคณะกรรมการสเปเชียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543 - ปัจจุบัน
 กรรมการแผนกธรรมศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล
เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ :
 มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.) (5 ธันวาคม 2552)
 Commandeur des Palmes acade’ miques (ประเทศฝรั่งเศส 13 พฤศจิกายน 2549)
 มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) (5 ธันวาคม 2547)
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