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ต าแหนง่ปจัจบุนั 
 ประธานกรรมการ มูลนิธิสถาบันวิทยาการธรรมศาสตร์เพ่ือสังคม 
ประวตัิการศกึษา   
  -   นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     พ.ศ.2525 
  -   เนติบัณฑิตไทย       พ.ศ.2527 
  -   ปริญญาโท กฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยปารีส 2 ประเทศฝรั่งเศส  

    ( D.E.A. de droit public interne, Paris II, FRANCE)   พ.ศ.2530 
  -   ปริญญาเอก กฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยปารีส 2 ประเทศฝรั่งเศส 

    ( Doctorat en droit, Paris II, FRANCE)                   พ.ศ.2533 
-   ประกาศนียบัตรว่าด้วยการปกครองท้องถิ่นจากสถาบัน IIAP.         พ.ศ. 2537 
     ประเทศฝรั่งเศส                                                                             

ประสบการณก์ารท างาน 
พ.ศ.2539-2546      ประธานศูนย์ศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     
พ.ศ.2539-2544      กรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ คณะกรรมการกฤษฎีกา  
พ.ศ.2540               สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ 2540 ประเภทผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายมหาชน   

                                  และผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ   
พ.ศ.2540-2544      ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
พ.ศ.2540-2543      กรรมการปฏิรูประบบราชการ  
พ.ศ.2543               ที่ปรึกษาพิเศษส านักงานศาลปกครอง  
                                            คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการสาขาสังคม  
                       การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย 
พ.ศ.2544-2547       หัวหน้าภาควิชากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์  
พ.ศ.2546              กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันพระปกเกล้า 
พ.ศ.2546-ปัจจุบัน     อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับวินัยและการออกจากราชการ ส านักงานก.พ. 
พ.ศ.2547                   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่ 
                                             องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สองวาระ) 
                                          ผู้ทรงคุณวุฒิประจ าศาลรัฐธรรมนูญและผู้เชี่ยวชาญประจ าตุลาการ 
                                              ศาลรัฐธรรมนูญ จนถึงปัจจุบัน 
พ.ศ.2550                สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ 2550 และเลขานุการกรรมาธิการยกร่าง  
                                              รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
พ.ศ.2551                  กรรมการบัญญัติศัพท์นิติศาสตร์ ราชบัณฑิตยสถาน 
                                           สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง                                                       
                                              อกพร.เฉพาะกิจเกี่ยวกับการจัดและพัฒนาระบบโครงสร้างราชการ 

       อกพร.วิสามัญเฉพาะกิจเก่ียวกับการรับรองมาตรฐานนักกฎหมายภาครัฐ     
       ส านักงาน ก.พ.ร. 

พ.ศ.2552-ปัจจุบัน    กรรมการกฤษฎีกาคณะที่ 10  และคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย 
                                              ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
                                           ประธานกรรมการที่ปรึกษากฎหมายกระทรวงศึกษาธิการ 
                                           รองประธานกรรมการที่ปรึกษากฎหมายรัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 
พ.ศ. 2548-2550        รองอธิการบดีฝ่ายบริหารบุคคลและกฎหมาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 



 2 

พ.ศ. 2553-2560        อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
พ.ศ.2550-2551         คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
พ.ศ.2552-2553       รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
พ.ศ.2555-2556         ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)  
พ.ศ.2556-ปัจจุบัน     ภาคสีมาชิกราชบัณฑิตยสถาน  ส านักธรรมศาสตร์และการเมือง 
พ.ศ.2557-ปัจจุบัน     สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
พ.ศ.2558-ปัจจุบัน     กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันพระปกเกล้า 
 
เครื่องราชอสิรยิาภรณแ์ละรางวลัทีไ่ด้รบั 

 มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.) , มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) , ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) 
ประถมาภรณ์มงกฎไทย (ป.ม. ), จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ (จ.ภ.) 

 เหรียญจักรพรรดิมาลา 

 รางวัลโครงการวิจัยดีเด่นด้านนโยบายสาธารณะของคณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย  
ประจ าปี 2538 

 รางวัลผลงานวิจัยดีเยี่ยมสาขานิติศาสตร์ ประจ าปี 2541 จากสภาวิจัยแห่งชาติ   

 รางวัลชมเชยผลงานวิจัยสาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ประจ าปี2546จากสภาวิจัยแห่งชาติ   

 รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2550 – 2552) 

 ศิษย์เกา่ดีเด่นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2550 

 นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจ าปี 2553 สาขานิติศาสตร์ จากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
 
ผลงานวจิยัเดน่ 

- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตย (คพป.) ได้รับการ 
ตีพิมพ์เผยแพร่โดยส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2538 
 
- ความเหมาะสมในการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแผนการด าเนินงานในการโอนกิจการขององค์การ 
ขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร เสนอต่อกระทรวงคมนาคม (วิจัยร่วม) (ได้รับรางวัลงานวิจัยดีเด่นด้าน
นิติศาสตร์ของสภาวิจัยแห่งชาติปี พ.ศ. 2540) 
 
- สถานภาพและบทบาทของราชการบริหารส่วนภูมิภาคในอนาคต (หัวหน้าคณะผู้วิจัย) เสนอต่อสถาบัน 
ด ารงราชานุภาพ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, 2544 (ได้รับรางวัลชมเชยผลงานวิจัยสาขารัฐศาสตร์
และรัฐประศาสนศาสตร์ประจ าปี 2546   จากสภาวิจัยแห่งชาติ) 
 
- การเสริมสร้างสมรรถนะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (วิจัยร่วม) เสนอต่อกรมการปกครอง  
กระทรวงมหาดไทย, 2545 (โครงการวิจัยร่วมกันระหว่างไทยและญี่ปุ่นภายใต้ความช่วยเหลือทางวิชาการ
จากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (JICA) 
 
- โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการลดสภาพความเป็นนิติบุคคลของส่วนราชการ (หัวหน้าคณะผู้วิจัย)  
เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.), 2547 
 



 3 

- โครงการศึกษาปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522  
(หัวหน้าคณะผู้วิจัย) เสนอต่อการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2547 
 
- โครงการวางระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับคณะกรรมการ (ก.พ.ค.) และเตรียมความพร้อมใน 
การสรรหาคณะกรรมการ ก.พ.ค. และองค์คณะวินิจฉัย (หัวหน้าคณะผู้วิจัย) เสนอต่อส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2549 
 
- โครงการศึกษาเพ่ือพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการงบประมาณในระบบงบประมาณ     
แบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ในเชิงนโยบาย (Agenda) มิติโครงสร้างหน้าที่ (Function) และมิติพ้ืนที่ 
(Area) (หัวหน้าคณะผู้วิจัย) เสนอต่อส านักงบประมาณ, 2549 
 
- โครงการศึกษาวิจัยรูปแบบและแนวทางการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา 

      เปรียบเทียบแนวทางของต่างประเทศ (หัวหน้าคณะผู้วิจัย) เสนอต่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2551 
 

- Studies on Legal Empowerment for the Poor: Law and Regulatory Policies (หัวหน้า 
คณะผู้วิจัย) ได้รับทุนสนับสนุนภายใต้โครงการของ UNDP , 2553. 

 
 
 
 
      


