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ต าแหนง่ปจัจบุนั       :  ประธานกรรมการ สถาบันวิทยาการธรรมศาสตร์เพ่ือสังคม 
 
ประวตัิการศกึษา          
  2516-2519   ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์  (เกียรตินิยมดี)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
  2519-2521   ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์  (ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
  2521-2526   ปริญญาเอกเศรษฐศาสตร์  University of Hawaii สหรัฐอเมริกา 
 
ประวตัิการอบรม 
  2523        Certificate in Population Studies, University of Hawaii ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 2540          ประกาศนียบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร   
                    (วปอ.) รุ่น  39 
 2550         ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาลัยตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 4        
 2553        ประกาศนียบัตรสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรการก ากับดูแลกิจการส าหรับกรรมการและผู้บริหาร

ระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน 
           2558    ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมและการลงทุน  
                   จากสถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม (วธอ.) รุ่นที่ 2 
           2558  ประกาศนียบัตร หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ธรรมศาสตร์เพ่ือสังคม (นมธ.) รุ่นที่ 8 
           2560  ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริหารระดับสูง ธรรมศาสตร์เพื่อสังคมและโลก (นมธล.) รุ่นที่ 1  
                                     
รางวลัและทนุการศกึษา  : 
  รางวัลเรียนดีทุนภูมิพล  (ปริญญาตรี) 
  ทุน UDC (ปริญญาโท) 
  ทุน  East-West Center (ปริญญาเอก) 
  ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนเซนต์คาเบรียล  80 ปี 
  ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ประจ าปี  2548 
  ทุน Institute of Developing Economies ประเทศญี่ปุ่น                              
 
ประสบการณก์ารท างาน : 
           อธิบดีกรมธนารักษ์ พ.ศ. 2554 – 2558 
           ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลัง พ.ศ. 2553 - 2554, พ.ศ. 254 7 - 2549 
           รองปลัดกระทรวงการคลัง (หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน) พ.ศ. 2552 - 2553, 2558 
          หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2551 - 2552 
           ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2549 - 2550 

 ประธานสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์ 2540 - 2556 
 ประธานคณะกรรมการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2553 - 2558 
 ประธานคณะกรรมการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย                   
   พ.ศ. 2554 - 2557 
 ประธานกรรมการบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 2554 - 2558 



 กรรมการบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพ 2556 - 2558 
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2541 - 2547 
  ประธานคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545 - 2547  
           ผู้อ านวยการวิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา 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 จ ากัด (มหาชน) พ.ศ. 2552 - 2554 
            กรรมการคณะกรรมการก ากับตลาดทุน พ.ศ. 2553 - 2554 
             กรรมการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2553 - 2554 
             กรรมการคณะกรรมการกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. 2553 - 2554 
             กรรมการคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2553 - 2554 
            ประธานกรรมการธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2553 - 2554, 2557 -   
              2558 

 รักษาการในต าแหน่งประธานกรรมการบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) พ.ศ.2553 - 2554 
 กรรมการคณะกรรมการบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) พ.ศ. 2551-2554 
 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบบริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จ ากัด (มหาชน) พ.ศ.   
    2555-2561 
  ประธานกรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ. 2559-2560 
 กรรมการการสื่อสารแห่งประเทศไทย 

  กรรมการคณะกรรมการอัยการสูงสุด 
           กรรมการการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 
  กรรมการคณะกรรมการธนาคารออมสิน 
           กรรมการบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม                   
           นายกเทศมนตรีหมู่บ้านนักกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่  13 

 ประธานกรรมการบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย  
 กรรมการคณะกรรมการกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. 2553 - 2554 

  กรรมการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 กรรมการบริหารส านักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน (องค์การมหาชน)             

  กรรมการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) 
 กรรมการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต 

  เลขาธิการคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อน พ.ศ. 2550  
 ประธานกรรมการบริหารบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย 

  กรรมการคณะกรรมการบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย 
  กรรมการคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2553 - 2554 
  กรรมการคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน 
  อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการสรรหาและพัฒนาบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2553 - 2554 

 กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาตลาดทุนไทย พ.ศ. 2553 - 2554 
  กรรมการส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
           ที่ปรึกษาด้านนโยบายตลาดทุนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 



           กรรมการคณะกรรมการสถาบันวิทยาการเรียนรู้ (สวร.) 
  กรรมการและเลขานุการตรวจสอบและประเมินผลประจ ากระทรวงการคลัง 
  กรรมการบริษัท เอเชี่ยนพร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด (มหาชน) 
  ประธานคณะกรรมการบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม 

 อุปนายกสมาคมศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียล 
 นายกสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ 

            นายกสมาคมธรรมศาสตร์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2550 -2554   
           กรรมการบริษัทไทยพรอสเพอริตี้ แอ็ดไวซอรี่ จ ากัด  
  กรรมการบริษัท ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) พ.ศ. 2554  
          โฆษกกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2554 
           กรรมการคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
            นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนทิวไผ่งาม  

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

ต าแหนง่อืน่ๆในปัจจบุนั      
  อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยโตเกียว 2560-ปัจจุบัน 
  ประธานกรรมการบริษัท Travellex ประเทศไทย จ ากัด พ.ศ. 2561-ปัจจุบัน  

 ประธานกรรมการ คณะกรรมการโครงการหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเอเซียแปซิฟิกศึกษา  
    (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 ประธานกรรมการ บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด พ.ศ. 2561-ปัจจุบัน 
 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบบริษัท จี เอ็ม เอ็ม แกรมมี่ จ ากัด (มหาชน)  
    2556 - ปัจจุบัน 
 ประธานกรรมการบริษัทอาร์เอกซ์ จ ากัด  2558 - ปัจจุบัน 
 ประธานกรรมการบริษัทอาร์เอกซ์แมนนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด 2558 - ปัจจุบัน 
 ประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัทบ้านปู เพาเวอร์ จ ากัด(มหาชน) 2558 - ปัจจุบัน 
 ประธานสถาบันวิทยาการธรรมศาสตร์เพื่อสังคม 2558 - ปัจจุบัน 
 รองประธานมูลนิธิสถาบันวิทยาการธรรมศาสตร์เพ่ือสังคม 2558 - ปัจจุบัน 
 ที่ปรึกษา สถาบัน Organization for Researches in art , culture, urban and leisure development   
    (ORAC) ประเทศญี่ปุ่น 2558 – ปัจจุบัน 
 ประธานกรรมการบริษัทเอพี (ไทยแลนด์) จ ากัด มหาชน 2559 – ปัจจุบัน 
 ประธานกรรมการบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม 2559 -ปัจจุบัน 
 กรรมการสถาบันป๋วย อึ๊งภากรณ์ 
 กรรมการมูลนิธิป๋วย อึ๊งภากรณ์ 
 กรรมการบริหาร สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม 2559- ปัจจุบัน 
 กรรมการมูลนิธิเพ่ือการพัฒนาการประกอบการธุรกิจและอุตสาหกรรม 2559 - ปัจจุบัน 
 กรรมการสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง 
 กรรรมการบริหารมูลนิธิสถาบันวิจัยเศรษฐกิจการคลัง 
 กรรมการมูลนิธิเพ่ือโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 
 รองนายกสมาคมนักเรียนเก่าอเมริกาในพระบรมราชูปถัมภ์ 

  ประธานชมรมศิษย์เก่าอีสเวสเซนเตอร์  และฮาวายในประเทศไทย พ.ศ. 2537 - ปัจจบุัน 



  ประธานคณะกรรมการสเปเชียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543 - ปัจจุบัน 
  กรรมการแผนกธรรมศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล  
  
เครื่องราชอสิรยิาภรณ ์ : 
           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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Pacific FTA, Fudan University 2016. 
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Table on Contempory Thai Economy, Kyoto University, Japan, March 2001. 
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2536. 
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