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รองผูอํานวยการดานนโยบายและแผนยุทธศาสตร 
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) 

วันเดือนปเกิด 10 ตุลาคม 2504   

ท่ีอยูปจจุบัน: ……19/35  ซอย พหลโยธิน 33 …แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กทม 10900 
โทรศัพท ......02 511 2354...   โทรศัพทมือถือ........092 260 2354....  
E-mail Address........patamawadee@trf.or.th. 
 

การศึกษา 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร) เกียรตินิยม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2526) 

เศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศึกษาเปนภาษาอังกฤษ)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (2529) 

Doctor of Agriculture (Agri.Economics), Kyoto University, Kyoto, Japan (2535)   

ทุนรัฐบาลญี่ปุน (Monbusho) 

PhD Dissertation:  Economic Impact of Publicly-conducted Agricultural Research 

in Thailand  
 

ประสบการณการทํางานจนถึงปจจุบัน 
ช่ือสถานท่ีทํางาน ประเภทธุรกิจ ตําแหนง ตั้งแตป (พ.ศ.) ถึงป (พ.ศ.) 

สถาบันวิจัยเพ่ือการ
พัฒนาประเทศไทย 

มูลนิธิ องคกรไม
แสวงหากําไร 

นักวิจัยประจํา
โครงการ 

2533 2534 

คณะเศรษฐศาสตร 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

มหาวิทยาลยั ผศ.ดร.  2535 2539 

Nihon Fukushi 
University 

มหาวิทยาลยั 
ประเทศญี่ปุน 

รศ.ดร 2539 2541 

คณะเศรษฐศาสตร 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

มหาวิทยาลยั รศ. ดร.  2541 2560 

สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย 

หนวยงานในกํากับ
ของรัฐ 
 
(ยืมตัว) 

ผูอํานวยการฝาย

นโยบายชาติและ

ความสัมพันธขาม

ชาติ 

2554 2556 

ผูอํานวยการฝาย

ชุมชนและสังคม, 

และรักษาการ

ผูอํานวยการฝาย

2557 2559 
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มนุษยศาสตร

สังคมศาสตร 

หนวยงานในกํากับ
ของรัฐ (เต็มเวลา) 

รองผูอํานวยการ 
ดานการวิจัยเชิง

ยุทธศาสตร 

2560 2562 

สํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมวิทยาศาสตร วิจัย 
และนวัตกรรม (สกสว.) 

หนวยงานในกํากับ
ของรัฐ (เต็มเวลา) 

รองผูอํานวยการดาน
นโยบายและแผน
ยุทธศาสตร 

พค.2562 ปจจุบัน 

 

 

ตําแหนงอ่ืนๆในปจจุบัน 

กรรมการ องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย  (11 พย 2558 – ปจจุบัน) 

และ: ประธานคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 

กรรมการ กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (พค. 2561 – ปจจุบัน) 

และ : ประธานคณะอนุกรรมการดานการบริหารงานบุคคล       

กรรมการประจําคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (กุมภาพันธ 2563 – ปจจุบัน) 

 

ประสบการณงานบริหาร/กรรมการ 

• คณบดี  คณะเศรษฐศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (2551-2554) 

• กรรมการ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (1 สค 2557 – 22 กพ 2562) 

o ตําแหนงสําคัญ : ประธานคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 

• กรรมการสถาบันวิจัยปวย อ๊ึงภากรณ   ธนาคารแหงประเทศไทย 

• กรรมการบริหารแผนคณะท่ี 4  สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 

• อนุกรรมการขับเคลื่อน เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน  คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ  (2560-2562) 

• อนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปและการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (อกขร)  (มกราคม 

2561-2562) 

• อนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลเชิงพ้ืนท่ี  ภายใต  

คณะกรรมการขับเคลื่อนและเรงรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กขร)  (เมย.2561-2562) 

• อนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว   15 ป   สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา. 

• อนุกรรมการจัดทํายุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
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การฝกอบรมดานงานบริหาร 

ชื่อหลักสูตร ผูจัดหลักสูตร ปท่ีเขารวม 

- หลักสูตรการกํากับดูแลกิจการ

สําหรับกรรมการและผูบริหาร

ระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและ

องคการมหาชน รุนท่ี 11  

 

- หลักสูตร Director 

Certification Program (DCP 

206/2015) 

• หลักสูตร Risk management 

Program for Corporate 

Leaders (RCL 2/2015)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

สถาบนัพระปกเกลา 

 

 

 

 

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (Thai Institute Of 

Directors : IOD) 

2558 

 
 
ประสบการณงานสอน การวิจัย และ การประเมิน 

2533-2534  นักวิจัยในโครงการ  “Prioritization of Agricultural Research In Thailand” 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย โดยความรวมมือกบกรมวิชาการเกษตร  กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ  และ  Australian Center for International Agricultural Research (ACIAR) 

 

2535-2554  สอนและตําราดาน เศรษฐศาสตรจุลภาค  เศรษฐศาสตรการเกษตร  เศรษฐศาสตร

สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ  และวิชาพัฒนาชนบท 

การวิจัยเรื่อง AFTA, WTO กับภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (เสนอกระทรวงพาณิชยและ

กระทรวงอุตสาหกรรม),  Green GDP (เสนอสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ), GMOs (เสนอ

Biotech, สวทช.)  ธุรกิจชุมชน, องคกรการเงินชุมชน  ระบบสวัสดิการชุมชน,  เศรษฐกิจพอเพียง (เสนอ 

สกว) 

หัวหนากลุมติดตามนโยบายรัฐ (Policy Watch) คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 

2537-2539  ผูประเมินโครงการ Biotech 

2553, 2554, 2555, 2556   ผูประเมินผลการดําเนินงานประจําปของ สสท (ไทยพีบีเอส)  
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ผลงานเขียนลาสุดกอนลาออกมาทํางานท่ี สกว. 

Patamawadee Pochanukul, et.al. (2013)  “Opportunities and challenges of people in 

the outer provinces in leveraging the ASEAN connections” and “Traditional 

and emerging threats facing Thailand and the ASEAN Community” 

Background Papers for UNDP’s Thailand Human Development Report 2012 

ปทมาวดี  โพชนุกูล และคณะ (2557) โครงการศึกษามาตรการแทรกแซงตลาดยางพาราเพ่ือปองกันการ

ทุจริต. เสนอตอคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  
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