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ประวัติการศึกษา 
 

• ปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และคณิตศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

• Master’s degree, MBA. International Finance, Washington State University 

• ปริญญา วิทยาศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

 
ประวัติการท างาน 
 
คณุปฐมามีประสบการณ์กว่า 30 ปีในการท างานร่วมกับองค์กรทัว่โลก เพื่อน าเทคโนโลยีเข้าช่วยแก้ปัญหา
และสร้างคณุประโยชน์ให้กับองค์กรในอตุสาหกรรมต่างๆ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคการศึกษา 
ตลอดจนโครงการเพื่อสงัคมต่างๆ อาทิ 
 

• การร่วมกับกรุงเทพมหานคร หอการค้าไทย กระทรวงสาธารณสขุ และธนาคารกรุงไทย ในการน า
ทีมผู้ เช่ียวชาญด้านไอทีของไอบีเอ็มและหน่วยงานชัน้น ากว่า 40 แห่งของไทย อาทิ 7-11, AIS, 
SCG, TRUE, ฯลฯ เข้าร่วมสนบัสนุนระบบจองวคัซีนโควิด-19 และระบบดแูลศนูย์ฉีดวคัซีน 25 แห่ง 
ส าหรับกับประชาชนในกรุงเทพฯ ซ่ึงจะเป็นต้นแบบท่ีน าไปใช้ได้ทัว่ประเทศต่อไป 
 

• การน าเทคโนโลยีเข้าช่วยเพิ่มผลผลิตอ้อยในประเทศไทย โดยร่วมกบัสวทช. และกลุม่มิตรผล 
พฒันาแดชบอร์ดอจัฉริยะและแอพพลิเคชนับนมือถือ เพื่อช่วยให้ผู้ เช่ียวชาญและเกษตรกรได้รับ
ข้อมลูเชิงลึกเกี่ยวกบัสขุภาพของอ้อย ความชืน้ของดิน ความเสี่ยงท่ีจะถูกโจมตีจากโรคและศตัรูพืช 
การคาดการณ์ผลผลิต และดชันีค่าคณุภาพความหวานของอ้อย (ซีซีเอส) โดยอาศยัเทคโนโลยีเอ
ไอ ข้อมลูสภาพอากาศ เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตอ็อฟธิงส์ และอนาไลติกส์ 

 

• การริเร่ิมความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการและองค์กรชัน้น าของไทย อาทิ เอไอเอส ซีเกท กลุ่ม
ไมเนอร์ และมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ในการน าโมเดลโรงเรียน P-TECH (Pathways in 
Technology Early College High School) ของไอบีเอ็ม เข้าลดปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และ STEM (วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี วิศวกรรมศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์) พร้อมเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านวิชาการ ผ่านโปรแกรมการเรียน 5 ปี ระดบั
ประกาศนียบตัรขัน้สงู ท่ีมีการแนะแนวจากผู้ เช่ียวชาญด้านไอทีและด้านธุรกิจจากอตุสาหกรรม



ต่างๆ การเปิดโอกาสให้นกัศกึษาเยี่ยมชมสถานท่ีท างานจริง และการรับนกัศึกษาเข้าฝึกงานโดย
ได้รับค่าตอบแทน พร้อมหลกัสตูรต่างๆ ท่ีครอบคลมุถึงทกัษะท่ีจะเป็นท่ีต้องการในศตวรรษท่ี 21 

 

• การน าองค์ความรู้ด้าน Design Thinking เข้าสนบัสนุนการท าดิจิทลัทรานส์ฟอร์เมชนัของ
กรมสรรพากรและหน่วยงานสรรพากรทัว่ประเทศเพื่อยกระดบัคณุภาพการบริการและน า
เทคโนโลยีเข้าเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านต่างๆ อาทิ ระบบภาษีมลูค่าเพิ่ม ระบบเอกสารอิเลกทรอ
นิกส์ เป็นต้น 

• การน าแพลตฟอร์ม ‘เทรดเลนส์’ (TradeLens) ท่ีพฒันาขึน้บนเทคโนโลยีบล็อกเชน เข้าสนบัสนุน
กรมกรมศลุกากร เพื่อพฒันาการขนส่งทางเรือระหว่างประเทศและการค้าระหว่างประเทศของไทย 
ท าให้การตรวจสอบสินค้าผิดกฎหมายและสินค้าหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากรมีประสิทธิภาพมาก
ขึน้ นอกจากนีย้งัช่วยให้การเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมเป็นไปอย่างสม ่าเสมอและโปร่งใส 
 

• การสร้างช่ือเสียงให้ประเทศไทยในเวทีโลก ด้วยการน าเทคโนโลยีบล็อกเชนเข้าสนบัสนุน
กระบวนการขายพนัธบตัรรัฐบาลของธนาคารแห่งประเทศไทย ซ่ึงเป็นแพลตฟอร์มพนัธบตัรรัฐบาล
แรกของโลกบนเทคโนโลยีบล็อกเชน ช่วยให้ธปท.ออกพนัธบตัรท่ีเร็วขึน้ จากเดิม 15 วนัเหลือเพียง 
2 วนั ลดประมาณงานและระยะเวลาในการด าเนินการ อีกทัง้ยงัเพิ่มความโปร่งใสและลดต้นทุน
การด าเนินการตลอดกระบวนการ โดยโครงการดงักล่าวได้รับรางวลั ASOCIO ท่ีประเทศญ่ีปุ่ น และ
รางวลั Open Government  

 

• การร่วมกับ INET ในการน าเทคโนโลยีเอไอส าหรับการวิเคราะห์ภาพน่ิงและไฟล์วิดีโอเข้าช่วยรังสี
แพทย์ในการตรวจหาวณัโรค (Tuberculosis หรือ TB) ในการแปลผลภาพเอ็กซเรย์ทรวงอก ใน
สถานพยาบาลชุมชนและทณัฑสถานโรงพยาบาลราชทณัฑ์ถึง 75 แห่งทัว่ประเทศ ตรวจหาอาการ
อ่ืนๆ จากภาพเอ็กซเรย์ทรวงอกอีก 14 อาการ เช่น ปอดบวม ปอดอกัเสบ น า้ท่วมปอด และภาวะ
ปอดร่ัว โดยคาดว่าจะมีผู้ ป่วยหลายพนัคนในโรงพยาบาล 300 แห่งทัว่ประเทศท่ีได้รับประโยชน์
จากเทคโนโลยีนีภ้ายในปีนี ้

 

• การน าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อการวางแผนรักษามะเร็ง หรือ AI Watson for Oncology เพื่อ
สนบัสนุนแพทย์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ในการพฒันาแนวทางการรักษามะเร็งอย่างมีประสิทธิภาพ 
และเพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ในด้านการศึกษาวิจยัของราชวิทยาลยัจุฬาภรณ์ 

 



• การน าความเช่ียวชาญด้านบล็อกเชนของไอบีเอ็ม เข้าร่วมสนบัสนุนส านกังานพฒันาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA ในการมาตรฐานและการก ากับดแูลท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ลายมือดิจิทลั 
และการพิสจูน์และยืนยนัตวัตนทางดิจิทลั ในการท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทยของไทย 
พร้อมแลกเปลีย่นความรู้ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญ เช่ือมโยงรัฐ-เอกชน ใช้เทคโนโลยี
อย่างมัน่คงและปลอดภยั 
 

คณุปฐมาเป็นท่ีรู้จกัในฐานะผู้น าท่ีเป่ียมไปด้วยแรงจูงใจและพลงัในการขบัเคลื่อนความเปลีย่นแปลง โดยได้
เข้าร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในระดบัโลกอย่างตอ่เน่ือง อาทิ การสนบัสนุนและให้ค าแนะน าแก่
กลุ่มผู้บริหารหญิงทัว่โลกใน Women’s Senior Leadership Program ท่ี Kellogg School of 
Management, Global Summit of Women ท่ีประเทศออสเตรเลียและสวิสเซอร์แลนด์ และ 2019 Women 
CEOs Summit (Globalization 4.0 and Beyond)/ASEAN Women Entrepreneur Network (AWEN)  
 
ในประเทศไทย คณุปฐมายงัได้ร่วมเป็น Mentor ให้กับผู้บริหารรุ่นใหม่ของไทยในโครงการ IMETMAX การ
ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้บริหารระดบัสงูของไทยอย่างต่อเน่ืองผ่านเวทีของสถาบนั
วิทยาการตลาดทุน (CMA) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) สมาคมการจดัการธุรกิจแห่ง
ประเทศไทย (TMA) และสมาคมการจดัการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) เป็นต้น 
 
คณุปฐมายงัได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นหน่ึงในกรรมการผู้ทรงคุณวฒิุของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม และประธานคณะอนุกรรมการพฒันาฐานข้อมลูและระบบสารสนเทศ Big Data / 
Master Data ส านกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  (สสว.) 
 
รางวัลที่ได้รับล่าสุด  
 
ปี 2564 Bangkok Post Women of the Year 2021 
ปี 2563 - น าไอบีเอ็ม ประเทศไทย เข้ารับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี สาขาความเป็นเลิศในการบริหารจดัการ
โดยรวม (Corporate Management Excellence) รางวลั Thailand Corporate 
Excellence Awards 2020  
- รางวลั Top Businesswomen of the Year  
- Finalist สาขา Lifetime Achievement Global ของรางวลัระดบัโลก Women in Tech 



ปี 2561 รางวลั Stevie Awards 3 สาขา ประกอบด้วย สาขา Female Executive of the Year 
(Business Services – More Than 2,500 Employees) สาขา Mentor or Coach of the 
Year (Business) และสาขา Women Helping Women (Business)  
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	 การร่วมกับ INET ในการนำเทคโนโลยีเอไอสำหรับการวิเคราะห์ภาพนิ่งและไฟล์วิดีโอเข้าช่วยรังสีแพทย์ในการตรวจหาวัณโรค (Tuberculosis หรือ TB) ในการแปลผลภาพเอ็กซเรย์ทรวงอก ในสถานพยาบาลชุมชนและทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ถึง 75 แห่งทั่วประเทศ ตรวจหาอาการอื่นๆ จาก...
	 การนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อการวางแผนรักษามะเร็ง หรือ AI Watson for Oncology เพื่อสนับสนุนแพทย์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ในการพัฒนาแนวทางการรักษามะเร็งอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ในด้านการศึกษาวิจัยของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
	 การนำความเชี่ยวชาญด้านบล็อกเชนของไอบีเอ็ม เข้าร่วมสนับสนุนสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA ในการมาตรฐานและการกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับการใช้ลายมือดิจิทัล และการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล ในการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทยของไท...

