นางสาวพัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์, ปร.ด.
อาจารย์ประจา
บรรณาธิการบริหาร วารสารวิชาการสิทธิและสันติศกึ ษา
วุฒกิ ำรศึกษำสูงสุด ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2556)
โดยทุนเต็มจานวน จากสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) โครงการเครือข่าย
กลยุทธ์เพื่อพัฒนาอาจารย์ระดับอุดมศึกษา ประเภททุน (PhD-SW) 2551
และ ทุนอุดหนุนการวิจยั จาก สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (วช.) 2555
กำรศึกษำอบรม
ประกาศนียบัตรชัน้ สูง หลักสูตรการเสริมสร้างสังคมสันติสขุ รุน่ 8 (สสสส.8)
สถาบันพระปกเกล้า
สถำนทีท่ ำงำนปั จจุบัน สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศกึ ษา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม 73170
ตำแหน่งอื่น ๆ
1. ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นการสื่อสารสาธารณะ คณะกรรมการจัดทาวารสารสิทธิมนุษยชน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) (2559 – ปัจจุบนั )
2. อดีตนักวิชาการที่ปรึกษาและนักวิชาการพี่เลีย้ งเครือข่ายการศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง
ประชาธิปไตยจังหวัดชายแดนภาคใต้ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
(สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ
3. นักวิชาการเครือข่ายการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองประชาธิปไตย (TCE)
4. กองบรรณาธิการนิตยสาร สื่อสาร ธมอ. คณะธิดาแม่พระองค์อปุ ถัมภ์แห่งประเทศไทย
(ซิสเตอร์ซาเลเซียน)
5. ผูท้ รงคุณ วุฒิ กากับและประเมินโครงการวิจยั สานักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบัน
พระปกเกล้า (2561 – ปั จจุบนั )
6. กรรมการจริยธรรมการวิจยั ในคน คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
7. กรรมการและเลขานุการมูลนิธิการศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง
8. กรรมการมูลนิธิสนั ติภาพและวัฒนธรรม
ทุนกำรศึกษำอบรมต่ำงประเทศ
ม.ค.2555 – ต.ค. 2555 The Asia Research Centre, Security, Terrorism and Counterterrorism Studies
Faculty of Arts, Education & Creative Media at Murdoch University. Australia.
Mentored by Assoc.Prof.Dr.Rajat Ganguly, Murdoch University.
4 พ.ย. – 7 พ.ย. 2557 Regional Consultation Meeting on Education and Resilience in East Asia and the
Pacific: Programmes and Policies that Promote Social Cohesion and
Comprehensive School Safety, at Pearl Hall, SEAMEO INNOTECH, Quezon City.
ชื่อ
ตำแหน่ง

Meeting & Workshop.
1 ก.พ. - 7 ก.พ. 2558 Arts-based workshop for Practitioner’s Retreat on Religion in Conflict
Transformation. At Village of Einsiedeln, Zurich, Switzerland
โดยทุนสนับสนุนจาก The Swiss Federation Department of Foreign Affairs and
The Center for Security Studies, Zurich.
30 เม.ย. – 7 พ.ค. 2559 ศึกษาอบรมด้านการศึกษาเพื่อสร้างความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
ณ เมือง เมลเบิรน์ ประเทศออสเตรเลีย ภายใต้การสนับสนุนจากมูลนิธิฟรีดริช เอแบรท
27 ส.ค. – 2 ก.ย. 2560 ศึกษาดูงานด้านสิทธิมนุษยชนและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรุงโซล เกาหลีใต้
โดยทุนสนับสนุนจากหลักสูตรประกาศนียบัตรชัน้ สูง การเสริมสร้างสังคมสันติสขุ
สถาบันพระปกเกล้า
22 – 28 ก.ย. 2560
Strengthening of the Thai Civic Education reform movement, the study trip to
Germany. Berlin, Germany. โดยทุนสนับสนุนจาก The Friedrich-Ebert-Stiftung.
29 ก.ย. – 1 ต.ค. 2560 ศึกษาดูงานค่ายกักกันผูล้ ีภ้ ยั Auschwitz-Birkenue ประเทศโปแลนด์ ด้วยทุนส่วนตัว
13 – 20 ม.ค. 2562 ฝึ กอบรมหลักสูตร กระบวนกรด้านความเป็ นธรรมทางสังคม
Facilitator for Social Justice. International Women's Partnership for Peace and
Justice. Chaing Mai. Thailand โดยทุนสนับสนุนจาก สสส.
20-28 ก.พ.2562
ฝึ กอบรมหลักสูตร กระบวนกรด้านความเป็ นธรรมทางสังคม
Facilitator for Social Justice. International Women's Partnership for Peace and
Justice. Chaing Mai. Thailand โดยทุนสนับสนุนจาก สสส.
16 – 21 ก.ค. 2562
ฝึ กอบรมเรื่อง การจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการสืบเสาะทางปรัชญา (Philosophical
Inquiry) โดย Newton Academy, UK and กองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.)
1 – 6 ก.ย.2562
ฝึ กอบรมด้านการเป็ นคนกลางในการไกล่เกลี่ยความขัดแย้ง หลักสูตร Religious
Mediation Course 2019 ณ Centre of Lowenburge, Murten
ประเทศสหพันธรัฐสวิส โดยทุนสนับสนุนจากกระทรวงการต่างประเทศ สหพันธรัฐสวิส
งำนวิทยำกรฝึ กอบรม 1. วิทยากรกระบวนการฝึ กอบรมครูเรื่อง สันติภาพศึกษา สิทธิมนุษยชนและสันติ
วัฒนธรรม พหุวฒ
ั นธรรม สานเสวนาศาสนา ฯลฯ
2. วิทยากรฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารมหกรรมการศึกษา ณ เมืองทองธานี EDUCA2015,
EDUCA2016, EDUCA 2017, EDUCA 2018
3. วิทยากรฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร “สันติศกึ ษากับการศึกษาเพื่อสร้างความเป็ นพลเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตย” มหกรรมการศึกษา EDUCA2015 และ EDUCA 2016

4. วิทยากรและนักวิชาการพี่เลีย้ งติดตาม นิเทศ สถานศึกษาพัฒนาแนวคิดการศึกษาเพื่อ
สร้างพลเมืองประชาธิปไตย ก.พ.- ก.ย. 2559 ตามหนังสือราชการ ศธ. 04101/ ว. 1535 ลว. 27 เม.ย. 2559
5. วิ ท ยากรฝึ ก อบรมเชิ ง ปฏิ บัติ ก าร “สัน ติ วิ ธี ในโรงเรีย น” ให้แ ก่ ผู้บ ริห ารและคณะครู
โรงเรียนเมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 11 ธันวาคม พ.ศ. 2559
6. วิทยากรฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร “โรงเรียนสร้างพลเมืองประชาธิปไตย” ให้แก่ ผูป้ กครอง
ครู และนักเรียนโรงเรียนบาโงปะแต อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส วันที่ 9-10 ธันวาคม 2559
7. วิทยากรฝึ กอบรมเชิงปฏิบัติการ “ขบ คิด เขียนอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์” ให้แก่คณาจารย์
และนักวิจยั ของวิทยาลัยอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ วันที่ 15-16 กันยายน 2559
8. กระบวนกรและนัก วิ ช าการ โครงการสานเสวนาระหว่า งศาสนา สภาศาสนาเพื่ อ
สันติภ าพ สภาศาสนสัม พันธ์แห่งประเทศไทย 2557 – ปั จ จุบัน (Religions for Peace- Interreligious Council of
Thailand)
9. กระบวนกรและนักวิชาการ โครงการพุทธศาสนากับการอยู่รว่ มกันระหว่างคนกลุ่มใหญ่
และคนกลุม่ น้อยในสังคมไทย 2558 - ปัจจุบนั
10. วิทยากรดาเนินรายงานงาน “พลเมืองไทย ร่วมใจพัฒนาการเมือง” เนื่องในวันคล้ายวัน
สถาปนาสภาพัฒนาการเมือง ครบรอบ 8 ปี และงานสมัชชาพัฒนาการเมือง ประจาปี 2559 ในห้องนาเสนองานวิจยั
หัวข้อ กระบวนกำรบ่มเพำะเพือ่ สร้ำงสำนึกคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำล วันที่ 30 มกราคม 2559 ณ
โรงแรมรามา การ์เด้นท หลักสี่ กรุงเทพฯ
11. หัวหน้าโครงการและวิทยากรสานเสวนาศาสนสัมพันธ์ในชายแดนใต้ ตุลาคม 2560กันยายน 2561 สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
12. หัวหน้าโครงการปั่ นจักรยานสานสัมพันธ์เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวฒ
ั นธรรม
ชายแดนใต้ พ.ศ. 2559 (19-25 มกราคม 2559) สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
13. หัวหน้าโครงการปั่ นจักรยานสานสัมพันธ์เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวฒ
ั นธรรม
ชายแดนใต้ “ปั่นไปสร้างความมั่นคงทางอาหาร” พ.ศ. 2560 (13-17 สิงหาคม 2560) สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
14. หัวหน้าโครงการและกระบวนกรฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการ โครงการทักษะสิทธิและสันติ
วัฒนธรรมสาหรับพลเมืองประชาธิปไตยแก่ครูผสู้ อน 2558 – 2561 แก่คณะครูในจังหวัดชายแดนภาคใต้
15. วิทยากรกลุ่ม ย่อย หลักสูตรการเมื องการปกครองในระบอบประชาธิ ปไตยสาหรับ
ผูบ้ ริหารระดับสูง รุน่ ที่ 21 สถาบันพระปกเกล้า วันที่ 6 มีนาคม 2561
16. วิ ท ยากรกระบวนการฝึ กอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร เรื่ อ ง สั น ติ ภ าพศึ ก ษา (Peace
Education) แก่คณะครูโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย 15 พฤษภาคม 2561
17. วิทยากรร่วมสนทนาในรายการ บ่ายโมงตรงประเด็น เรื่อง ถักทอสันติภาพชายแดนใต้
วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เวลา 12.30 - 13.30

18. ร่วมสนทนาถ่ายทอดสดทางสื่อสังคมออนไลน์ (Facebook live) กรณี ความขัดแย้ง
อันเนื่องมาจากการขอคลุมฮิญาบในโรงเรียนอนุบาลปั ตตานี ณ สถานีไทยพีบีเอส วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 1
17. วิ ท ยากรกระบวนการฝึ กอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร เรื่ อ ง สั น ติ ภ าพศึ ก ษา (Peace
Education) แก่อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาและผูส้ นใจ 19-21 กรกฎาคม 2561 ณ สถาบันสิทธิมนุษยชน
และสันติศกึ ษา มหาวิทยาลัยมหิดล
18. วิทยากรกระบวนการฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการ เรื่อง การปกป้องคุม้ ครองเด็กจากความ
รุ นแรงและการล่วงละเมิด ให้แก่คณะผูบ้ ริหารและครู โรงเรีย นคาทอลิก ณ บ้านผูห้ ว่าน อ.สามพราน จ.นครปฐม
วันที่
19. วิทยากรกระบวนการฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการ เรื่อง การปกป้องคุม้ ครองเด็กจากความ
รุนแรงและการล่วงละเมิด ให้แก่คณะผูบ้ ริหารและครูโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลเชียงใหม่ 25-26 พฤษภาคม
2562
20. วิทยากรกระบวนการฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการ เรื่อง การปกป้องคุม้ ครองเด็กจากความ
รุนแรงและการล่วงละเมิด ให้แก่คณะผูบ้ ริหารและครูโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลนครราชสีมา วันที่ 22 -23
มิถนุ ายน 2562
21. วิทยากรกระบวนการฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการ เรื่อง การปกป้องคุม้ ครองเด็กจากความ
รุนแรงและการล่วงละเมิด ให้แก่คณะผูบ้ ริหารและครูโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี วันที่ 27 -28
กรกฎาคม 2562
22. วิทยากรกระบวนการฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการ เรื่อง การปกป้องคุม้ ครองเด็กจากความ
รุนแรงและการล่วงละเมิด ให้แก่คณะผูบ้ ริหารและครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา วัน ที่ 30 กันยายน - 1 ตุลาคม
2562
23. วิท ยากรกระบวนการฝึ กอบรมเชิ ง ปฏิ บัติก าร เรื่อ ง สัน ติภ าพศึก ษา กับ การสร้า ง
พลเมืองประชาธิปไตย ในงานมหกรรมการศึกษา EDUCA2019 วันที่ 18 ตุลาคม 2562 ณ เมืองทองธานี
24. วิทยากรกระบวนการฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการ เรื่อง การปกป้องคุ้มครองเด็กจากความ
รุนแรงและการล่วงละเมิด ให้แก่คณะผูบ้ ริหารและครูโรงเรียนดาราสมุทร จ.ภูเก็ต วันที่ 26-27 ตุลาคม 2562
25. วิท ยากรบรรยายเรื่อง “บทบาทของผู้น าชุม ชนในการมี ส่วนร่วมทางการเมื องกับ
รัฐสภา” วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 โครงการการเสริมสร้างความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ภาค
กลาง ณ โรงแรมศรีอู่ท อง แกรนด์ จัง หวัด สุพ รรณบุรี จัด โดย ส านัก ประชาสัม พัน ธ์ ส านักงานเลขาธิ ก ารสภา
ผูแ้ ทนราษฎร
26. วิทยากรกระบวนการฝึ กอบรมปฏิบตั ิการ เรื่อง ศาสนสัมพันธ์ระดับชาติ วันที่ 26-28
พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คดิ ปาร์ค

งำนวิจัย
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