
ดร.มนตร ีฐริโฆไท 
 
ต าแหนง่งานปจัจบุนั  
2560-ปัจจุบัน อุปนายกและเลขาธิการ สมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทย 
2560-ปัจจุบัน ผู้อ านวยการหลักสูตรนักบริหารระดับสูงธรรมศาสตร์เพ่ือสังคมและโลก (นมธล.) 
2559-ปัจจุบัน เลขาธิการมูลนิธิสถาบันวิทยาการธรรมศาสตร์เพ่ือสังคม 
2558-ปัจจุบัน กรรมการโครงการ “Bai Po Business Awards by SASIN”  
2555-ปัจจุบัน ผู้อ านวยการหลักสูตรนักบริหารระดับสูงธรรมศาสตร์เพ่ือสังคม (นมธ.)  
2554-ปัจจุบัน ประธานสถาบันนักลงทุนรุ่นใหม่ (หลักสูตร SEP-S และหลักสูตร NIP-S) 
2549-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท กะรัต ฟอเซท จ ากัด 
 
ประสบการณก์ารท างาน 
2559-2561 กรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม 
2554-2560 เลขาธิการ คณะกรรมการสมาคมสเปเชียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทย 
2557-2559 รักษาการแทนผู้อ านวยการ สถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพ่ือประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
2558-2559       คณะท างานพิจารณาศึกษาและติดตามความคืบหน้าการด าเนินงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ในคณะกรรมาธิการ

คมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
2550-2557 กรรมการโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
2550-2556 ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ( ๒ วาระ ) 
2555  ที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (๒ วาระ) 
2555 คณะกรรมาธิการวิสามัญ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน   

(ก าหนดหลักเกณฑ์การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ในเรื่องไถ่ถอนมรดกฯ) 
2541-2554 ประธานกรรมการ บริษัท เจ เอ็ม ที พับลิชชิ่ง จ ากัด (นิตยสาร Make Money) 
2551-2554 กรรมการบริหาร บริษัท จตุจักร แกรนด์ พลาซ่า จ ากัด 
2545-2554 กรรมการ บริษัท จรัล 92 เรสทัวรองต์ จ ากัด 
2546-2554 กรรมการบริหาร บริษัท โสรัชพัฒนา จ ากัด 
2545-2554 ผู้บริหาร โรงเรียนเมธา (บริษัท เมธาวิชช์อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด) 
2553-2554 กรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม 
2552-2554 เลขาธิการ สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
2550-2552 กรรมการ สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
2553  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟู้ด จ ากัด (มหาชน) 
2551-2553 กรรมการ บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟู้ด จ ากัด (มหาชน) 
2552-2553 นักวิชาการประจ าคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสาร และโทรคมนาคม วุฒิสภา 
2550-2552 เลขาธิการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
2537-2552 กรรมการบริหาร บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริชคอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
2540-2552 กรรมการบริหาร บริษัท ไอที ดิสทริบิวชั่น จ ากัด 
2542-2552 กรรมการบริหาร บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ซอฟต์แวร์ เดเวลลอปเม้นท์ จ ากัด 
2547-2552 กรรมการบริหาร บริษัท อินเทลลิเจนท์ เอ็นเตอร์ไพรส์คอมพิวติ้ง จ ากัด 



2546-2552 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริชคอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
2543-2552 กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจ เอ็ม ที แอสเซ็ทแมนเนจเม้นท์ จ ากัด 
2550-2551 กรรมการ บริษัท สแกนดิเนเวียลิสซิ่ง จ ากัด (มหาชน) 
2544-2547 นายกสมาคม สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 
2547  รองประธาน สภาธุรกิจตลาดทุนไทย 
2533-2541 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท คอมพาสส์อีสต์อินดัสทรีส์ จ ากัด (มหาชน) 
2528-2532 เจ้าหน้าที่อ านวยสินเชื่อ ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 
 
ประวตัิการศกึษา 
2512-2517 โรงเรียนประสาทวุฒิ (รุ่นที่ 21) 
2517-2520 โรงเรียนพลับพลาไชย (รุ่นที่ 14) 
2520-2524 โรงเรียนเทพศิรินทร์ (รุ่นที่ 22-24 (96)) 
2524-2528 นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
2530-2531 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายธุรกิจ คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รุ่นที่ 1) 
2537-2539 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (EX-MBA รุ่นที่ 6) 
2542-2543 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รุ่นที่ 1) 
2544-2546 วารสารศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (MCA รุ่นที่ 4) 
2552-2555 รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
2552-2559 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิขารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 
ประวตัิการอบรม 
2528 โครงการธนาคารคู่บ้านคู่เมือง ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) (SIP รุ่นที่ 3) 
2533 โครงการพัฒนาผู้บริหาร Mini MBA คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รุ่นที่ 28) 
2534 โครงการพัฒนาผู้บริหาร RE คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

(รุ่นที่ 9) 
2534 โครงการพัฒนาผู้บริหาร The Boss สถาบันการบริหารจิตวิทยา (รุ่นที่ 15) 
2537 หลักสูตร Corporate Secretary Development Program คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

(รุ่นที่ 4) 
2538 โครงการยุทธศาสตร์สู่ความเป็นเลิศของนักบริหาร ฐานเศรษฐกิจและสถาบันบัณฑิตพัฒน- 

บริหารศาสตร์ (รุ่นที่ 11) 
2537,38,39,42 โครงการอบรมผู้น านักธุรกิจรุ่นใหม่ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รุ่นที่ 1-4) 
2540 โครงการประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รุ่นที่ 4) 
2541 หลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอ านวยการ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง (สจว. รุ่นที่ 83) 
2545 หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนาการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  

(DCP รุ่นที่ 24/2002) 
2548 หลักสูตร Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 (DAP รุ่นที่ 49/2005) 
2549 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท. รุ่นที่ 2) 
2551 หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (EDP รุ่นที่ 1) 



2551 หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ส าหรับนักบริหารระดับสูง  
สถาบันพระปกเกล้า (ปปร.รุ่นที่ 12) 

2553 หลักสูตร Advanced Audit Committee Programs (Certificate of Completion) รุ่นที่ 7/2012 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) 

2554 หลักสูตรอบรมนักบริหารการคลัง สถาบันวิทยาการเศรษฐกิจและการคลัง (นบค. รุ่นที่ 2) 
2556 หลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ (นธป. รุ่นที่ 1) 
2556 หลักสูตร นักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” (นมธ. รุ่นที่ 2) 
2557 หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง (พตส. รุ่นที่ 5) 
2557  หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป. รุ่นที่ 6) 
2558 หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส. รุ่นที่ 5) 
2559 หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส. รุ่นที่ 3) 
2560 หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส. รุ่นที่ 4)      
2561 หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข (สสสส.รุ่นที่ 9) 
 
รางวลั/เกยีรตบิตัร 
2547 รางวัลโล่เกียรติยศ ประเภทผู้ท าคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
2547 รางวัล 1 ใน 998 คน 1 พระองค์ ในฐานะศิษย์เก่าผู้บ าเพ็ญคุณประโยชน์สร้างและเผยแพร่ชื่อเสียงหรือปกป้องเกียรติคุณ

ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในรอบ 70 ปี 
2551 รางวัลเกียรติคุณ “เซอร์เวียม” โดยสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย 
2551 รางวัลนิสิตศิษย์เก่าดีเด่น ประเภทนักบริหารภาคเอกชน สมาคมโครงการปริญญาโทส าหรับผู้บริหาร (Executive-MBA) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2552    รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติ เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย ในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา  

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ 
2559 รางวัล “ดาวเมขลา” ครั้งที่ 4 โดยสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย  
2559 รางวัล “เพชรกนก” สาขายุติธรรม โดยสมาคมผู้ผลิตรายการภาพและเสียง  
2560 รางวัล “เกียรติภูมินิติโดม” โดยสมาคมนิติศาสตร์ ร่วมกับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
 
 


