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นายมงคล  ลีลาธรรม 

39/65 ซอยนวมินทร 143 ถนนนวมินทร แขวงนวลจันทร  
เขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร 10230 

โทรศัพท 081-611-1956  
 
 

ประวัติการศึกษา    

 ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางพัฒนาการเศรษฐกิจ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (พ.ศ. 2526) 

 ประกาศนียบัตรข้ันสูงทางพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (พ.ศ. 2525) 

 ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (พ.ศ. 2524) 

 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง (พ.ศ. 2523) 

 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 

 มัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว ภูเก็ต 

 ประถมศึกษา โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว ภูเก็ต 

 

ตําแหนงอ่ืนๆ ในปจจุบัน  

 ประธานคณะกรรมการบริหารสํานักงานสงเสริมสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

 กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย 

 กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม 

 ประธานคณะทํางานเพ่ือบูรณาการการแกปญหายางพาราของประเทศไทย การยางแหงประเทศไทย  

 กรรมการและกรรมการบริหารบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)  

 กรรมการในคณะกรรมการประจําวิทยาลัยพัฒนศาสตร ปวย อ๊ึงภากรณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 กรรมการในคณะกรรมการองคการตลาดเพ่ือเกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ  

 กรรมการธนาคาร, ประธานกรรมการบริหาร, ประธานกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารออมสิน 

 อยูในบัญชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจ ประจําป 2559 (คร้ังท่ี 1) ลําดับท่ี 39 สาขาความเช่ียวชาญ 
การเงินการธนาคาร , โทรคมนาคม , การบัญชี 

 ท่ีปรึกษาสมาคมนักเรียนเกาสามเสนวิทยาลัย (ปพ.ศ. 2561 - 2563) 
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การอบรม 

 ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิทยาการการจัดการสําหรับนักบริหารระดับสูง คณะรัฐประศาสนศาสตร  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (วบส.2) (พ.ศ. 2562) 

 ประกาศนียบัตรผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตร ผูบริหารระดับสูงดานวิทยาการพลังงาน (วพน.11)  
สถาบันวิทยาการพลังงาน (พ.ศ. 2561) 

 ประกาศนียบัตรผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตร การกํากับและดูแลกิจการสําหรับกรรมการและผูบริหารระดับสูงของ
รัฐวิสาหกิจและองคการมหาชน (PDI) รุนท่ี 16 สถาบันพระปกเกลา สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
และ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (พ.ศ. 2560) 

 นักบริหารยุทธศาสตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุนท่ี 6  
สถาบันการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (พ.ศ. 2559) 

 SEC. Capital Market Leader Program: Building Competitiveness of Nation and Thai Capital Markets, 
IMD - SEC Partnership Program, IMD - World Competitiveness Center 

 ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริหารระดับสูงกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน (กสท.) รุนท่ี 1 (ดีเดน) 
สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (สํานักงาน กสทช.) 
(พ.ศ. 2556) 

 ประกาศนียบัตรผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุนท่ี 13 (พ.ศ. 2555) 

 ประกาศนียบัตรหลักสูตร Directors Certification (DCP) รุนท่ี 35 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(พ.ศ. 2546) 

 สัมฤทธิบัตรการวางแผนงานกอสราง (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2527) 
 

ประวัติการทํางาน 

 ประธานคณะอนุกรรมการการบูรณการแนวทางการศึกษาความเปนไปไดการจัดต้ังระเบียงภาคตะวันออก 
(Eastern Fruit Corridor) กระทรวงอุตสาหกรรม (2561-2562) 

 กรรมการท่ีปรึกษา สมาพันธเอสเอ็มอีไทย (2560-2562) 

 คณะกรรมการสมาคมนักศึกษาเกาพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ส.พ.บ.ธ.) 
ประจําป 2560 - 2562 

 กรรมการผูจัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย (2559- มี.ค. 2562) 

 กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง บริษัท ขอมูลเครดิตแหงชาติ จํากัด (2559- เม.ย. 2562) 

 อนุกรรมาธิการ คณะอนุกรรมาธิการเศรษฐกิจและขับเคล่ือน สภานิติบัญญัติแหงชาติ (2560-2561) 

 กรรมการฝายนายจาง คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 
กระทรวงแรงงาน (ระหวาง พ.ค. 2561 - ม.ค. 2562) 

 ท่ีปรึกษาคณะกรรมการสายงานสงเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
(ป 2561-2562) 

 ท่ีปรึกษาเครือขายธุรกิจ Biz Club Thailand ประจําป 2561 (ระหวาง ก.พ. 2561 - ม.ค. 2562)  
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 กรรมการบริหารและรองผูอํานวยการ องคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย (Thai PBS) 
(2555-2558) 

 กรรมการ บริษัท ขอมูลเครดิตแหงชาติ จํากัด (2553-2555) 

 ประธานกรรมการบริหารและประธานเจาหนาที่บริหาร ธนาคารไทยเครดิตเพ่ือรายยอย จํากัด (มหาชน) 
(2550-2555) 

 ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ธนบรรณ จํากัด (2552-2555) 

 นายกสมาคมสงเสริมผูลงทุน TIA (Thai Investers Association) (2554-2559) 

 รองประธานกรรมการและกรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย FETCO (Federation of Thai Capital Market 
Organizations) (2554-2559) 

 กรรมการวินัยบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน สํานักคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) 
(2554-2559) 

 กรรมการกองทุนคุมครองผูลงทุนในหลักทรัพย(SIPF) Securities Investor Protection Fund (2554-2559) 

 กรรมการกองทุนคุมครองผูลงทุนในตลาดสัญญาซ้ือขายลวงหนา(DIPF) Derivatives Investor Protection Fund 
(2554-2559) 

 กรรมการบริหารและกรรมการผูจัดการ บมจ. เครดิตฟองซิเอร ไทยเคหะ (2547-2550) 

 กรรมการบริหารและกรรมการผูจัดการ บมจ. เงินทุนหลักทรัพยมหานครทรัสต (2537-2540) 

 ผูตรวจการ องคกรเพ่ือการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ป.ร.ส.) (2541-2545) 

 กรรมการ ตลาดสินคาเกษตรลวงหนาแหงประเทศไทย (2547-2551) 

 กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ การเคหะแหงชาติ (2545-2546) 

 กรรมการอิสระ บมจ.อีจีวี เอ็นเตอรเทนเมนท (2546-2547) 

 ประธานกรรมการรานสหกรณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (2524-2526) 

 กรรมการดําเนินการ สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย (2527-2529) 

 กรรมการผูทรงคุณวุฒิ สํานักบัณฑิตอาสาพัฒนา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (2536-2547) 

 กรรมการผูทรงคุณวุฒิ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (2532-2538) 

 กรรมการผูทรงคุณวุฒิประจําสภามหาวิทยาลัย สถาบันราชภัฏหมูบานจอมบึง (2530-2542) 

 สมาชิกผูทรงคุณวุฒิ สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการไทย (2546-2562) 

 กรรมการผูทรงคุณวุฒิ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (2546-2551 และ 2554-2555) 

 เปนอาจารยพิเศษ ผูบรรยายพิเศษทางวิชาการดานบัญชี เศรษฐศาสตร บริหารธุรกิจ การตลาด สหกรณ และ
การเงิน ใหแกมหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยเอกชน มหาวิทยาลัยราชภัฏ หนวยงานของรัฐ และหนวยงาน
เอกชน ไดแก 
- คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
- คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 
- คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแกน 
- คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจอมบึง 
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- คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
- คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
- คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย  
- กรมสงเสริมสหกรณ 
- สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 
- โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพยไทย 

 งานวิชาการ ไดแก 
- รวมเรียบเรียงแตงหนังสือ “เศรษฐศาสตรมหาภาค 1” กับผูชวยศาสตราจารยเทิดศักด์ิ ศรีสุรพล 

(สถาบันราชภัฏสวนดุสิต) อาจารยวิจักษณ ศิริแสร (ธนาคารแหงประเทศไทย) สําหรับภาควิชาเศรษฐศาสตร 
คณะวิชาวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏสวนดุสิต (พิมพคร้ังท่ี 4 ตุลาคม 2538) โดยฝายเอกสารตํารา 
สํานักสงเสริมวิชาการสถาบันราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพ 

 

ศิษยเกาดีเดน 

 ศิษยเกาผูประสบความสําเร็จในวิชาชีพ  คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (พ.ศ. 2559) 

 นักเรียนเกาดีเดน สาขารัฐวิสาหกิจ   โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย (พ.ศ. 2559) 

 ผูสรางช่ือเสียงและทําประโยชน (Hall of Fame) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (พ.ศ. 2547) 

 ศิษยเกาดีเดน     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (พ.ศ. 2539) 

 ศิษยเกาดีเดน     สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (พ.ศ. 2538) 
 

 

รางวัล 

 สุดยอดนักการธนาคารป 2561 Banker of the year 2018 นิตยสารดอกเบ้ียธุรกิจ 

 
 


