
 

 

ประวัติการศึกษาและการทำงาน (Curriculum Vitae) 

 

 

สรัญญา  เตรัตนD  

อาจารย&ประจำ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร&    

 

99 หมู? 18 ถนน พหลโยธิน ตำบล คลองหน่ึง 

อำเภอ คลองหลวง จงัหวัด ปทมุธานี 12121, ประเทศไทย 

โทร. 0-2696-6049, 085-116-7026  

Email: saran.tarat@gmail.com 

 

ขFอมูลทางการศึกษา 

 

 พ.ศ. 2557-2559 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต, สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม 

    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร&  

  วิทยานิพนธ&: ผัสสะ กับ การใชjชีวิตของคนตาบอด (ไดjรับทุนประจำปlงบประมาณ 

2560 ทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. ดjานมนุษยศาสตร&และสังคมศาสตร& รุ?นที่ 13). 

 พ.ศ. 2553-2556 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต, สาขาการวิจัยทางสังคม 

    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร& (เกียรตินิยมอันดับ 1) 

 

ประสบการณDการทำงาน 

  

 พ.ศ. 2561 - ปVจจุบัน - อาจารย&ประจำคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร& 

    - ผูjสอนและรับผิดชอบ รายวิชาสังคมวิทยาเบื้องตjน (non-major) (สว.201) 

    - ผูjสอนและรับผดิชอบ รายวิชาความเบี่ยงเบนและการควบคุมทางสังคม (สว.351) 

    - ผูjสอนและรับผิดชอบ รายวิชาการวิเคราะห&ขjอปrญหาสังคมเชิงสังคมวิทยา 

      (สว. 455)    

 พ.ศ. 2559 - 2560 - ผูjสอนและรับผิดชอบ รายวิชาการวิเคราะห&ขjอปrญหาสังคมเชิงสังคมวิทยา  

      (สว.455) คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร& 

    - ผูjสอนร?วมกับผูjช?วยศาสตราจารย& ดร.นลินี ตันธุวนิตย&  

      รายวิชาปรัชญาการวิจัยทางสังคม (สม.211) และรายวิชาความเบี่ยงเบนและ 

      การควบคุมทางสังคม (สว.351) คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา   

      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร& 

 พ.ศ. 2558 - 2559 - ผูjช?วยสอน(TA) ของผูjช?วยศาสตราจารย& ดร.นลินี ตันธุวนิตย&  

 



 

 

      รายวิชาปรัชญาการวิจัยทางสังคม (สม.211) และรายวิชาความเบี่ยงเบนและ 

      การควบคุมทางสังคม (สว.351) คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา   

      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร& 

 

ผลงานทางวิชาการ 

  

 งานวิจัย 

- โครงการวิจัยการถอดบทเรียนการไกล?เกลี่ยขjอพพิาทในชุมชนเพื่อเสรมิสรjางความเขjมแข็งของชุมชน   

ไดjรับทุนสนับสนุนจาก สำนักงานกิจการยุติธรรม (สงิหาคม 2561 –  มกราคม 2562) 

- โครงการวิจัยการศึกษาเปรียบเทียบระบบการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาระหว?างไทยกับสิงคโปร&  

ไดjรับทุนสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) (มกราคม 2562 – สงิหาคม

2562) 

- โครงการวิจัยการทบทวนช?องว?างทางกฎหมายที่เกี่ยวขjองกบัการขนส?งโดยรถบรรทกุเพือ่ลดอบุัติเหตุบน

ถนนพรjอมกรณีศึกษาอุบัติเหตุชนทjายรถบรรทกุ  

ไดjรับทุนสนับสนุนจาก มลูนิธินโยบายถนนปลอดภัย (มนป.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรjาง

เสริมสุขภาพ (สสส.) (มีนาคม 2563 – พฤษภาคม 2563) 

- โครงการวิจัยการศึกษาและทุนทางวัฒนธรรมของคนตาบอด  

ไดjรับทุนสนับสนุนจาก กองทุนวิจัย คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร& 

(อยู?ในระหว?างดำเนินการ) 

- โครงการวิจัยการสำรวจปrจจัยความพงึพอใจและความผูกพนัของพนักงานการนิคมอุตสาหกรรมแห?ง

ประเทศไทย ประจำปl 2563 

ไดjรับทุนสนับสนุนจาก การนิคมอุตสาหกรรมแห?งประเทศไทย (กนอ.) 

- โครงการวิจัยการพัฒนาแนวทางปฏิบัติทีม่ีคุณภาพในการพฒันาทักษะแรงงานขjามชาติ 

ไดjรับทุนสนับสนุนจาก องค&การระหว?างประเทศเพื่อการโยกยjายถ่ินฐาน (IOM) Barriers and 

Opportunities to Improving Outcomes for Women Migrant Workers through Skills 

Development in Thailand 
ไดjรับทุนสนับสนุนจาก องค&การเพื่อการส?งเสรริมความเสมอภาคระหว?างเพศและเพิ่มพลังของผูjหญิง 

แห?งสหประชาชาติ (UN WOMEN)  

- โครงการวิจัยการสำรวจปrจจัยความพงึพอใจและความผูกพนัของพนักงานการนิคมอุตสาหกรรมแห?ง

ประเทศไทย ประจำปl 2564 

ไดjรับทุนสนับสนุนจาก การนิคมอุตสาหกรรมแห?งประเทศไทย (กนอ.) (อยู?ในระหว?างดำเนินการ) 

- โครงการวิจัยการพัฒนาสิทธิประโยชน&ประกันการจjางงานเพือ่พัฒนากำลังแรงงานอย?างย่ังยืน  

ไดjรับทุนสนับสนุนจาก สำนักงานประกันสงัคม (อยู?ในระหว?างดำเนินการ) 



 

 

- โครงการวิเคราะห&สถานการณ&และพฤติกรรมเด็กและเยาวชนเพื่อป�องกันและส?งเสริมการตระหนักรูjของ

เด็กและเยาวชนจากภัยออนไลน& 

ไดjรับทุนสนับสนุนจาก สำนักงานคณะกรรมการดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคมแห?งชาติ (อยู?ใน

ระหว?างดำเนินการ) 

 

บทความ 

 สรัญญา เตรัตน&. (2558). แนวคิดสังคมวิทยาผัสสะ: การทำความเขjาใจผูjคนและสังคมผ?านผัสสะ. วารสาร   

                     สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา. ฉบับที่34(2). น.101-122.  

 สรัญญา เตรัตน&. (2560). เสียง สัมผัส กลิ่น มโนภาพ: ผัสสะในโลกของคนตาบอด. ใน   

  มหาวิทยาลัยนเรศวร, คณะสังคมศาสตร,์ การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาบัณฑิตศึกษา   

  สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที1่6 ประจำปีการศึกษา 2560 (น.284-304).   

  พิษณุโลก: คณะสังคมศาสตร ์มหาวิทยาลัยนเรศวร. 

 สรัญญา เตรัตน์. (2561). ผัสสะและประสบการณ์ทางผัสสะในโลกของคนตาบอด. วารสารสังคม   

                     ลุ่มน้ำโขง. ฉบับที่14(2). น.141-164.  

Saranya Tarat and Teera Sindecharak. (2018). Dispute mediation abroad: An alternative  

conflict resolution. Thammasat Review. 21(2). 201-211. 

Saranya Tarat. (2020). Education and Cultural Capital Accumulation: The Life Course of Blind  

People. Journal of Mekong Societies. Vol.16 (2). 96-115. 

Saranya Tarat and Teera Sindecharak. (2020). The Vocational Education System in Thailand  

and Singapore: A Sociology Perspective. Thammasat Review. 23(2). 192-211. 

 อคัรนัย ขวัญอยู่และสรัญญา เตรัตน์. (2564). แบบจำลองสมการโครงสร้างปัจจัยที่มอีิทธิพลต่อความพึงพอใจ 

ต่องานและความรู้สึกผูกพันต่อองค์กร: กรณีศึกษาหน่วยงานรัฐวิสาหกิจแห่งหน่ึงในประเทศไทย.  

วารสารธรรมศาสตร์. ฉบับที่ 40(1). 191-209. 

 

ผลงานอ่ืน ๆ  

โครงการสรjางและพฒันาระบบการบรหิารจัดการการท?องเทีย่วใหjเป�นแหล?งเรียนรูjเพื่อขยายผลการ

พัฒนาการท?องเที่ยวอย?างย่ังยืน ไดjรับทุนสนับสนุนจาก องค&การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อ

การท?องเที่ยวอย?างย่ังยืน (องค&การมหาชน) 

 

ความสนใจทางวิชาการ 

- สังคมวิทยาผัสสะ (Sociology of Senses) 

- สังคมวิทยาประสาทวิทยา (Neurosociology) 

- ประสาทวิทยาศาสตร& (Neuroscience) 

- สังคมวิทยาวัฒนธรรม (Cultural Sociology)  



 

 

- ความพิการและคนพิการ (Disability Studies) 

- สังคมวิทยาการศึกษา (Sociology of Education) 

- ประเด็นเกี่ยวกับกลุ?มคนเปราะบาง 

- ประเด็นเกี่ยวกับแรงงาน 

 

รางวัล 

- นักวิจัยรุ?นใหม?ดีเด?นระดับคณะ (2562) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร& 

- งานวิจ ัยเด?น (outstanding research) (2562) งานประชุมวิชาการระดัยบัณฑิตศึกษา หัวขjอ 

“เทคโนโลยีเปลี ่ยนโลก” ดjวยงานวิจ ัย (Disruptive Technology for world Society) สำนักงาน

คณะกรรมการส?งเริมวิทยาศาตร& วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) 


