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1. ประวตัิ: 
-  เกิด พ.ศ. 2499 
-  ท่ีอยูปั่จจุบนั 68/347 ซ.รามค าแหง 164 ถ.รามค าแหง มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 
-  ต าแหน่งทางวชิาการ ศาสตราจารยไ์ดรั้บเงินเดือนขั้นสูง (ท.11) 
-  เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ชา้งเผือก 

 

2. ประวตัิการศึกษา 
-  Ph. D. (Econ), University of Wisconsin at Madison (2531) โดยทุนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
-  เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ (2525) 
-  เศรษฐศาสตรบณัฑิต (ปริมาณวเิคราะห์) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (2522) 
-  ประกาศนียบตัรมธัยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (2518) 
 

3. สถานภาพการท างาน/ต าแหน่งในปัจจุบัน 
-  ประธานสถาบนัส่งเสริมศิลปหตัถกรรมไทย (องคก์ารมหาชน) 
-  ประธานคณะกรรมการประเมินผลการด าเนินงานของ สสส. 
-  กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษทับา้นปู จ ากดั (มหาชน) 
-  รองประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษทักลุ่มมิตรผล จ ากดั 
-  ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริษทัทิสโกไ้ฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
-  ท่ีปรึกษาศูนยว์เิคราะห์เศรษฐกิจและกลยทุธ บริษทัทิสโกไ้ฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
-  คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวชิาการ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
-  คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวชิาการ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
-  คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวชิาการ มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์
-  คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวชิาการ มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 
 

4. ประวตัิการท างานในอดีต 
 ก. งานประจ าและบางเวลา 

- คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (2551-2555) 
- ประธานหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ (หลกัสูตรนานาชาติ) คณะ
เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  (2545-2551) 
- ท่ีปรึกษารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา่การกระทรวงพาณิชย ์ดร.ศุภชยั พานิชภกัด์ิ 
(2540-2543) 



- ท่ีปรึกษารองนายกรัฐมนตรี ดร.ศุภชยั พานิชภกัด์ิ (2536-2538) 
- ผูอ้  านวยการศูนยว์จิยัเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (2532-
2535) 
- Visiting Fellow, Research Institute of International Trade and Industry, Ministry of 
International Trade and Industry (MITI), Government of Japan (October 1991-March 1992) 
- นกัวจิยั ฝ่ายวจิยันโยบายเศรษฐกิจส่วนรวม สถาบนัวิจยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย (2532) 
- อาจารยป์ระจ าคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (2524-2536 และ 2538-2559) 
- เจา้หนา้ท่ีฝ่ายวิจยัและวางแผน บรรษทัเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (2522-2523) 
ข. งานกรรมการ 
- คณะกรรมการบริษทัทิสโกไ้ฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (2556-2565) 
- ประธานคณะกรรมการส่งเสริมและสนบัสนุนการวิจยั ส านกังาน ป.ป.ช. (2559-2562) 
- กรรมการผูท้รงคุณวฒิุในคณะกรรมการขบัเคล่ือนการพฒันาเมืองอจัฉริยะ (2561-2562) 
- ประธานมูลนิธิสถาบนัสร้างสรรคปั์ญญาสาธารณะ (2557-2559) 
- บรรณาธิการวารสารวชิาการ ป.ป.ช. ฉบบัปีท่ี 8 (ธ.ค.2557-2559) 
- คณะอนุกรรมการบริหารศูนยนิ์ติเศรษฐศาสตร์ ป.ป.ช. (2556-2559) 
- คณะอนุกรรมการวิจยั ป.ป.ช. (2552-2559) 
- กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ ในคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) 
(2553-2558) 
-  ประธานคณะอนุกรรมการก าหนดโครงสร้างอตัราค่าธรรมเนียมและค่าบริการในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (2555-2558) 
-  ท่ีปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการนโยบายการเงิน การคลงัและงบประมาณ วฒิุสภา (2554-2557) 
-  กรรมการผูท้รงคุณวฒิุในคณะกรรมการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) (2553-2557) 
-  Board of Editors, International Journal of Economic Policy in Emerging Economies (2549-
2555) 
-  Regional Editor, International Journal of Trade and Global Markets (2549-2555) 
-  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง องคก์ารเภสัชกรรม (2553-2555) 
-  กรรมการผูท้รงคุณวฒิุในคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน(2551-2555) 
-  คณะกรรมการพิจารณาแนวทางการแกไ้ขรัฐธรรมนูญตามขอ้เสนอของคณะกรรมการ
สมานฉนัทเ์พื่อการปฏิรูปการเมืองและการศึกษาการแกไ้ขรัฐธรรมนูญ (2553-2554) 
-  คณะกรรมการติดตามเร่งรัดและประเมินผลโครงการตามแผนฟ้ืนฟูเศรษฐกิจระยะท่ี 2 
(2552-2554) 
-  คณะกรรมการสมาคมเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย (2552-2554) 



-  ท่ีปรึกษาประธานคณะอนุกรรมาธิการติดตามและประเมินผลภาวะเศรษฐกิจมหภาค  สภา
ผูแ้ทนราษฎร (พ.ย.2551-2553) 
-  กรรมการผูท้รงคุณวฒิุในคณะกรรมการการแข่งขนัทางการคา้ (2550-2551) 
-  คณะท่ีปรึกษาของรัฐมนตรีวา่การกระทรวงพาณิชย ์(นายเกริกไกร จีระแพทย)์ (2549-2551) 
-  คณะกรรมาธิการวสิามญัพิจารณาร่างพระราชบญัญติัภาษีสรรพสามิต (ฉบบัท่ี..)พ.ศ…  สภา
นิติบญัญติัแห่งชาติ (2550) 
-  ท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามญัพิจารณาร่างพระราชบญัญติัวา่ดว้ยเง่ือนไขและหลกัเกณฑ์
การแปลงสภาพรัฐวสิาหกิจ พ.ศ…  สภานิติบญัญติัแห่งชาติ (2550) 
-  ประธานคณะท างานพิจารณาร่างพระราชบญัญติัภาษีสุราและเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ 
(คณะกรรมาธิการการคลงั การธนาคารและสถาบนัการเงิน สภานิติบญัญติัแห่งชาติ) (2550) 
- คณะท างานศึกษาวเิคราะห์ พิจารณาก าหนดรูปแบบ วธีิการในการก ากบัดูแลและส่งเสริม
ธุรกิจคา้ปลีก คา้ส่ง กระทรวงพาณิชย ์(2550) 
-  คณะกรรมการบริหารกองทุนพฒันานวตักรรม (ชุดแรก 2542-2546) 
-  อกพ. วสิามญัเก่ียวกบัการปรับปรุงระบบบริหารและการพฒันาส่วนราชการ คณะท่ี 3ดา้น
เศรษฐกิจ ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (2544-2545) 
-  คณะท างานเพื่อการจดัตั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (อกพ. ส านกังาน
คณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน) (2544-2545) 
-  สมาชิก  Evian Brains Trust Group, IMD, สวติเซอร์แลนด ์(2543) 
-  อกพ. วสิามญัปฏิรูประบบราชการและการก าหนดต าแหน่ง (ส านกังานคณะกรรมการ
ขา้ราชการพลเรือน) (2539-2543) 
-  ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาแนวนโยบายขอ้ตกลงการคา้เสรีทวิภาคี 
(คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ) (2542-2543) 
-  คณะกรรมการปรับโครงสร้างและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั (2540-2543) 
-  คณะกรรมการก ากบันโยบายดา้นรัฐวสิาหกิจ (2540-2543) 
-  คณะกรรมการปรับปรุงกฎหมายธุรกิจของคนต่างดา้ว (ปว.281) (2541) 
-  คณะกรรมการสมาคมเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย (2539-2541) 
-  ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายวชิาการ สมาคมเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย (2539-2541) 
-  ประธานคณะอนุกรรมการพฒันาและส่งเสริมความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจระหวา่งไทย และ
สหรัฐอเมริกา (2537-2538) 
- คณะอนุกรรมการวางแผนพฒันาสมรรถนะทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงแผนพฒันา
ฯ ฉบบัท่ี 8 (2537-2538) 
-  ประธานคณะท างานพิจารณานโยบายระยะยาวของนายกรัฐมนตรี (นายชวน หลีกภยั) (2536-
2538) 
-  คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ (2536-2538) 



-  บรรณาธิการวารสารเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์ (2534-2535) 
-  เลขาธิการสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ (2524-2525) 
-  เลขาธิการสมาคมเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์ (2524-2525) 
 

5. ประสบการณ์ด้านวชิาการและวจัิย 
 ก. ต าราและหนังสือ 

-  จิตมีมรรค นนทบุรี: มูลนิธิสถาบนัสร้างสรรคปั์ญญาสาธารณะ (2565) 
-  สงครามการคา้และสงครามเยน็สมยัใหม่ในยคุเปล่ียนผา่นอ านาจโลก นนทบุรี: มูลนิธิ
สถาบนัสร้างสรรคปั์ญญาสาธารณะ (2562) 
-  เศรษฐศาสตร์บนทางสายกลาง นนทบุรี: มูลนิธิสถาบนัสร้างสรรคปั์ญญาสาธารณะ (2560) 
-  เศรษฐศาสตร์เพื่อความสุข กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (2559) 
-  การพฒันาความสุขส าหรับสังคมสมยัใหม่ พิมพค์ร้ังท่ีสอง ฉบบัปรับปรุงใหม่ กรุงเทพฯ: 
ส านกัพิมพส์ร้างสรรคบุ์ค๊ส์ (2554) (ฉบบัพิมพค์ร้ังแรกภายใตช่ื้อ นโยบายความสุข: จิต วตัถุ
และความตอ้งการท่ีไม่ส้ินสุด จดัพิมพโ์ดยแผนงานสร้าง เสริมการเรียนรู้กบัสถาบนัอุดมศึกษา
ไทยเพื่อการพฒันานโยบายสาธารณะท่ีดีของส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ  (2553) 
-  The Dance of Capital: จากวกิฤตสู่วกิฤต กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพด์อกเบ้ียธุรกิจ (2553)  
-  ท าไมประเทศไทยจึงลม้เหลวทางเศรษฐกิจและการเมือง  กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพอุ์ดมปัญญา, 
(2553)  
-  เสกกระดาษใหเ้ป็นทอง? หายนภยัเศรษฐศาสตร์ชวนเช่ือ กรุงเทพ: ส านกัพิมพ ์BizBook, 
(2549) 
-  เศรษฐศาสตร์มหภาค : ทฤษฎี นโยบายและการวเิคราะห์สมยัใหม่ กรุงเทพ: คณะ
เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (2541, 2542, 2548 และ 2550) 
-  Future Prospects of Interdependence Among East Asian Economies, edited with Ryutaro 
Komiya and Charuma Ashakul, Bangkok and Tokyo: Japan’s Ministry of International Trade 
and Industry and Chulalongkorn Economics Research Center (1994) 
-  ยทุธศาสตร์เศรษฐกิจและประชาธิปไตยไทย กรุงเทพ : ฐานเศรษฐกิจ (2536) 
-  ทิศทางการปฏิรูปนโยบายเศรษฐกิจไทยในทศวรรษ 1990 (บ.ก.) กรุงเทพ: ศูนยว์จิยั
เศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (2533) 
-  เศรษฐกิจไทย: การเปล่ียนแปลงและการพฒันา (บ.ก.)  กรุงเทพ: ส านกัพิมพส์ร้างสรรค,์ 
(2525) 
-  บรรษทัขา้มชาติ: โฉมหนา้ใหม่จกัรพรรดินิยม (บ.ก.)  กรุงเทพ : ชมรมโรงงานเศรษฐศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ (2523) 



-  เศรษฐกิจไทย: โครงสร้างและการเปล่ียนแปลง (บ.ก.)  กรุงเทพ : ฝ่ายวชิาการ  สโมสรนิสิต 
คณะเศรษฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (2521, 2523) และสถาบนัวจิยัสังคม จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยัและส านกัพิมพด์อกหญา้ (2525) 

 ข. บทความตีพมิพ์ทางวชิาการและวจัิย 
-  “Buddhist crisis prevention and management,” in Steven Rosefielde, Masaaki Kuboniwa, 
and Satoshi Mizobata (eds.), Prevention and Crisis Management: Lessons for Asia from the 
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