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1. ประวัติการศึกษา (เรียงจากคุณวุฒสูิงสุด)  
คุณวุฒิ  ปีที่จบ  ชื่อสถานศึกษา  

1) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาบริหารการ
พัฒนา (ภาค
นานาชาติ)  

2) Visiting DPhil 
Study 
Fellow 
 

2551  
 
 
 
2549 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ (นิด้า) ประเทศไทย  
 
 
มหาวิทยาลัยอ๊อกฟอร์ด 
ประเทศสหราชอาณาจักร 

3) ศิลปศาสตร์
มหาบัณฑิต  
 (สาขา พัฒนา
นโยบาย  และรัฐ
ประศาสนศาสตร์)  

2539  มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน ณ 
เมืองแมดิสัน ประเทศ
สหรัฐอเมริกา  

4) บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต  

           (การบริหาร)  
5) นิเทศศาสตร์บัณฑิต 

           (การโฆษณา) 
6) ศิลปศาสตร์บัณฑิต 

          (รัฐศาสตร์/รัฐ
ประศาสนศาสตร์) 

7) มัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

8) ประถมศึกษา ถึง 
มัธยมศึกษาตอนต้น 

 
 

2538  
 
 
2535 
 
2534 
 
 
2531 
 
2528 
 

เอ็ดวูด คอลเลจ เมืองแมดิสัน 
ประเทศสหรัฐอเมริกา  
 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ 
ราช 
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
โรงเรียน มาแตร์ เดอี 
วิทยาลัย 
โรงเรียน เขมะสิริอนุสสรณ์ 
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2. ประวัติการท างาน  
ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง 

 นักวิจัยอาวุโส / อาจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ต าแหน่งนักวิจัย/อาจารย์) 
ประจ าศูนย์วิจัยการย้ายถิ่นแห่งเอเชีย สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการด้านสตรีในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ตาม
ค าสั่งคณะกรรมการนโยบายแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการท าประมงผิดกฎหมาย ลงนาม
โดยประธานคณะกรรมการฯ (นายกรัฐมนตรี) ณ 17 กุมภาพันธ์ 2558)  

 ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจประสานความร่วมมือในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง
เพ่ือต่อต้านการค้ามนุษย์ ตามค าสั่งแต่งตั้งฯ ลงนามโดยประธานคณะกรรมการประสานและ
ก ากับการด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (รองนายกรัฐมนตรี) 

 ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาจัดระบบการบริหารจัดการรายกรณีที่
เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ ตามค าสั่งแต่งตั้งฯ ลงนามโดยประธานคณะกรรมการประสานและ
ก ากับการด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (รองนายกรัฐมนตรี) 

 กรรมการบริหารของ GAATW: The Global Alliance Against Traffic in Women 
 
ต าแหน่งอ่ืน ๆ (อดีต) 

 เจ้าหน้าที่องค์การสหประชาชาติ (UN Women) โครงการการด าเนินการตามอนุสัญญาว่า
ด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ  (CEDAW) ส านักงานภูมิภาค ประจ า
ประเทศไทย 

 ผู้ประสานงานประจ าประเทศไทยโครงการขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยเรื่องการต่อต้าน
การค้ามนุษย์ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (UNIAP: United Nations Inter-Agency Project 
on Anti-Trafficking in Persons in the Mekong Sub-Region) 

 กรรมการบริหารระดับนานาชาติสองสมัย (จากการเลือกตั้งและแต่งตั้ง) ของสมาคม
นานาชาติว่าด้วยเรื่องการศึกษาเรื่องการย้ายถิ่นโดยการถูกบังคับ (IASFM: International 
Association for the Study of Forced Migration) 

 นักวิจัยหลักและที่ปรึกษาโครงการของส านักป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็ก 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสั งคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
(ร่วมกับ JICA) ในการจัดท าคู่มือการท างานทีมสหวิชาชีพเกี่ยวกับการต่อต้านการค้ามนุษย์ใน
ประเทศไทย  

 หัวหน้าชุดผู้ประสานงานโครงการระหว่างประเทศฯ การจัดการอบรม ของหลักสูตร 
SEARSFM : Southeast Asia Regional School in Forced Migration และการแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้ การพัฒนาบุคลากร (ความร่วมมือระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ
มหาวิทยาลัยอ๊อกฟอร์ด) 

 คณะท างานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการจัดท าร่างคู่มือ
การคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ของประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 



 
 

หน้า 3 จากทั้งหมด 4 หน้า 
 

 นักวิจัยหลักในการจัดท ารายงานวิจัยการสังเคราะห์ข้อมูลจากรายงานขององค์การระหว่าง
ประเทศต่าง ๆ และรายงานความก้าวหน้าของการปฏิบัติงาน ส าหรับคณะกรรมาธิการ
อาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ACWC: the ASEAN 
Women’s and Children’s Commission) ส าหรับการประชุมครั้งแรก 

 ผู้ช่วยระดับบริหารของผู้บริหารระดับสูง (Executive Assistant to Managing Director) 
บริษัท ยอร์ค อินเตอร์แนชั่นแนล (ประเทศไทย) จ ากัด 

 ข้าราชการ: นักการศึกษา (Education Officer) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 
ส านักนายกรัฐมนตรี (ณ เวลานั้น) 

 
อ่ืน ๆ 

 ทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่น ๗ จากส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  
 นักวิจัยโครงการเมธีวิจัย ได้รับการสนับสนุนทุนจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 ทุนจาก UNHCR อบรมเชิงปฏิบัติการในการช่วยเหลือผู้อพยพในภาวะฉุกเฉิน ณ เมืองนาโกย่า 

ประเทศญี่ปุน่ 
 ทุน Mellon Foundation อบรมเรื่องการย้ายถิ่นโดยการถูกบังคับ ณ มหาวิทยาลัย อ๊อกฟอร์ด 

สหราชอาณาจักร (Summer School in Forced Migration) 
 ทุน the EU-Asia Link Programme ส าหรับการน าเสนองานวิจัย ณ Eramus University, ประเทศ

เนเธอร์แลนด์  
 ทุน CIDA (Canadian International Development Agency) ในการน า เสนองานวิจัย  /งาน

วิชาการ ณ York University, เมืองโทรอนโต ประเทศแคนาดา 
 
งานตีพิมพ ์/ บทความในหนังสือพิมพ์ 

 “ประสบการณก์ารต่อต้านการค้ามนุษย์ในประเทศไทย” เนชั่นสุดสัปดาห์ (29 กรกฎาคม 2559) 
 “นโยบายและการจัดการแรงงานต่างชาติในประเทศไทย” ใน “การสร้างความตระหนักในการ

คุม้ครองสิทธิแรงงานต่างด้าว” (เขียนร่วม) 
 (นานาชาติ) “Anti-labour exploitation and anti-human trafficking tool: Capacity building 

for Thai migrant workers (2013/B.E.2556) 
 (น า น า ช า ติ )  “ the Thai Government’s Repatriation and Reintegration Progrmmes: 

Responding to Trafficked Female Commercial Sex Workers from the Greater Mekong 
Sub-Region (2009/B.E.2552) 
 

3. ประสบการณ์และผลงานเกี่ยวกับการด าเนินงานด้านสิทธิสตรีทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาคอาเซียน 
และระหว่างประเทศ  

 

 คณะกรรมการ/ท างานในการจัดท าแผนปฏิบัติการภูมิภาคอาเซียนว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อสตรี 
(ASEAN-RPA-EVAW) 



 
 

หน้า 4 จากทั้งหมด 4 หน้า 
 

 ท างานร่วมกับผู้แทนไทยด้านสิทธิสตรีและคณะท างานฯในการร่วมกันพัฒนาจัดท าวิดิทัศน์เรื่องการ
รณรงค์ต่อต้านความรุนแรงต่อสตรีในทุกช่วงวัย เพ่ือรณรงค์ยุติความรุนแรงในประเทศสมาชิกอาเซียน 

 สนับสนุน โครงการ “HeforShe Campaign”: เป็นคณะกรรมการในการคัดเลือกตัวแทนของประเทศ
ไทยให้เป็นผู้สนับสนุนโครงการฯนี้ และได้รับการเผยแพร่ไปทั่วโลก 

 สนับสนุนโครงการ จัดท ากิจกรรมต่างๆ เพ่ือรณรงค์การยุติความรุนแรงต่อสตรี 
 ประสาน ร่วมท างาน และสนับสนุนการท างานของภาคประชาสังคม / องค์กรอิสระ ในประเด็น

เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน สิทธิผู้หญิง สิทธิเด็ก สิทธิแรงงาน  อาทิ เช่น สถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่ง
ประเทศไทย (TIJ), มูลนิธิผู้หญิง, มูลนิธิธีรนาถ กาญจนาอักษร, คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย, มูลนิธิ
เครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN), มูลนิธิส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม เป็นต้น 

 หัวหน้าโครงการ การพัฒนาตัวชี้วัดการปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิ์ของแรงงานย้าย
ถิ่นและสมาชิกในครอบครัว (Convention on the Protection of the Rights of All Migrant 
Workers and Member of their Families) ภายใต้โครงการจัดท าตัวชี้วัดการปฏิบัติตามอนุสัญญา
ระหว่างประเทศด้นสิทธิมนุษยชน เสนอต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 ผู้บรรยาย ในการอบรม เรื่องเกี่ยวกับประเด็นสตรีที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)  
ให้แก่ ผู้ท างานในศูนย์ประสานงานด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย (GFP)  

 
…………………………………… 

 
 
 


