
 ผู้ช่วยนักวิจัยประจ ำศูนย์วิจัยและพัฒนำอำชญำวิทยำและกระบวนกำรยุติธรรม คณะสังคมสงเครำะห์ศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ (พ.ศ.2547- 2549) 

 อำจำรย์ประจ ำวิทยำลัยสหวิทยำกำร มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ศูนย์ล ำปำง (พ.ศ.2549-ปัจจุบัน) 

ปี พ.ศ. 2548 
โครงกำรวิจัย “กระบวนกำรยุติธรรมเชิงสมำนฉันท์: กำรน ำกระบวนกำรยุติธรรมสมำนฉันท์มำใช้ใน

สังคมไทย” ได้รับกำรสนับสนุนโดยส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย (สกว.)  

ปี พ.ศ. 2549 
  กำรวิจัยเรื่องกำรเฝ้ำระวังผู้ต้องขัง คดียำเสพติดมิให้กระท ำผิดซ  ำ ได้รับกำรสนับสนุนจำก 

 กรมรำชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม  
  กำรวิจัยติดตำมผลกำรพ่ึงตนเองของผู้ต้องขังที่ได้รับกำรปล่อยตัว ได้รับกำรสนับสนุนจำก 

 กรมรำชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม  

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รุ่งนภา เทพภาพ     
โครงกำรศึกษำศิลปศำสตรบัณฑิตสหวิทยำกำรสังคมศำสตร์ วิทยำลัยสหวิทยำกำร 
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ศูนย์ล ำปำง 
ถนนล ำปำง-เชียงใหม่  ต ำบลปงยำงคก อ ำเภอห้ำงฉัตร  จังหวัดล ำปำง  52190 
โทรศัพท์: 054-268-702  โทรสำร: 054-268-702  
 

สาขาที่เช่ียวชาญ/ความสนใจ 
 

         สังคมผู้สูงอำยุ, สวัสดกิำรชุมชนและสังคม, สังคมวิทยำกำรพัฒนำ, เพศสภำวะ 

การศึกษา 

         สังคมสงเครำะห์ศำสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ (พ.ศ. 2545) 
         สังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำมหำบัณฑิต (สังคมวิทยำ) มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ (พ.ศ. 2549) 

ประวัติการท างาน 

ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ 
 

งานวิจัย 



 

ปี พ.ศ. 2550-2551 
   โครงกำรศึกษำกระบวนกำรเข้ำสู่กำรค้ำมนุษย์ในประเทศไทย ได้รับกำรสนับสนุนจำกกรมพัฒนำสังคม   

            และสวัสดิกำร และส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.)   
   กำรศึกษำควำมเคลื่อนไหวทำงกำรเมืองและพฤติกรรมกำรเลือกตั ง สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร 2550    

            กรณีศึกษำจังหวัดแพร่ ได้รับงบประมำณสนับสนุนจำกสถำบันพระปกเล้ำ  

ปี พ.ศ. 2552 
   กำรศึกษำและพัฒนำตัวชี วัดทุนทำงสังคมและประชำสังคม ปีที ่1 (พ.ศ.2551-2552) ได้รับงบประมำณ   

            สนับสนุนจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.)  
   กลไกกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรค้ำมนุษย์ กรณีศึกษำจังหวัดเชียงรำย ได้รับงบประมำณสนับสนุน

จำกกรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร และส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ   
    สถำนภำพองค์ควำมรู้กำรค้ำมนุษย์ในสังคมไทย ได้รับงบประมำณสนับสนุนจำกกองทุนวิจัย  

             มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์  
    กำรส ำรวจข้อมูลและองค์ควำมรู้เกี่ยวกับกำรแก้ไขปัญหำคนชำยขอบ กรณีคนจนเมืองในชุมชนแออัด   

             เปรียบเทียบประเทศไทยและประเทศเกำหลี ได้รับงบประมำณสนับสนุนจำกสถำบันเอเชียตะวันออก 
             ศึกษำ และส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.)  

ปี พ.ศ. 2553-2554 
   กำรประเมินแผนพัฒนำประจ ำปี พ.ศ. 2552 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล ำปำง ได้รับกำรสนับสนุนจำก 

            องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล ำปำง  
   กำรศึกษำและพัฒนำตัวชี วัดทุนทำงสังคมและประชำสังคม ปีที ่2 (2552-2553)  ได้รับงบประมำณ 

            สนับสนุนจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.)  
   กำรค้ำชำยแดน ภำพสะท้อนประวัติศำสตร์ควำมสัมพันธ์ไทย-พม่ำ ได้รับงบประมำณสนับสนุนจำก 

            กองทุนวิจัย มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์  
   โครงกำรศึกษำวิจัยกระบวนกำรทำงสังคม เพ่ือก ำหนดมำตรกำรสร้ำงเสริมสุขภำวะประชำกรสูงวัย 

ได้รับงบประมำณสนับสนุนจำกแผนงำนเสริมสร้ำงกำรเรียนรู้กับสถำบันอุดมศึกษำไทย เพ่ือพัฒนำ
นโยบำยสำธำรณะที่ดี (TUHPP) ภำยใต้กำรสนับสนุนจำก ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริม
สุขภำพ (สสส.) 

   กำรศึกษำและพัฒนำตัวชี วัดทุนทำงสังคมและประชำสังคม ปีที ่3 (พ.ศ. 2553-2554)  ได้รับ
งบประมำณสนับสนุนจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.)  

   ควำมเคลื่อนไหวทำงกำรเมืองและพฤติกรรมกำรเลือกตั งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร ครั งที ่2 ตำม
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ.2550 พื นที่จังหวัดแพร่ ได้รับงบประมำณสนับสนุนจำกสถำบัน
พระปกเกล้ำ  

 
 



 

ปี 2555-ปัจจุบัน 
   โครงกำรวิจัยกำรสังเครำะห์องค์ควำมรู้กระบวนกำรขัดเกลำทำงสังคมของประเทศญี่ปุ่น 

      ที่ส่งผลต่อกำรเผชิญภำวะวิกฤติ ได้รับงบประมำณสนับสนุนจำกศูนย์คุณธรรม (องค์กรมหำชน) พ.ศ.    
      2556 
   โครงกำรวิจัยเรื่องทุนทำงสังคมกับกำรเสริมสร้ำงกำรปกครองท้องถิ่นกำรศึกษำเปรียบเทียบประเทศไทย 

ญี่ปุ่น เกำหลีใต้ ได้รับงบประมำณสนับสนุนจำกสถำบันสัญญำ ธรรมศักดิ์ เพ่ือประชำธิปไตย 
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ และส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) 

   “สถำนภำพองค์ควำมรู้กำรค้ำมนุษย์ในสังคมไทย: ข้อสังเกตบำงประกำร” ตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำร
คณะสังคมสงเครำะห์ศำสตร์  มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ พ.ศ. 2553. 

   “โฮงเฮียนผู้สูงอำยุพะเยำ : พื นที ่ตัวตน และพลังของผู้สูงวัย” เผยแพร่ในเอกสำรสืบเนื่องกำรประชุม 
(proceeding) ในกำรสัมมนำและอภิปรำยทำงวิชำกำร กำรพัฒนำชุมชนท้องถิ่นและสังคม ครั งที ่3 
เรื่อง “ขับเคลื่อนพลังชุมชนเพ่ือโลกอนำคตและคุณภำพสังคมพลังอ ำนำจ ควำมม่ันคง และ
ประชำธิปไตย” วันที่ 6-8 กันยำยน พ.ศ. 2553 ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฎสงขลำ จังหวัดสงขลำ  

   “เพศสัมพันธ์ ภำพสะท้อนอำรมณ์ทำงเพศของวัยรุ่นหญิง” เผยแพร่ในเอกสำรสืบเนื่องจำกกำรประชุม 
(proceeding) ในกำรประชุมวิชำกำรเพศวิถีศึกษำ ครั งที ่3 เรื่องจุดเปลี่ยนเรื่องเพศประเทศไทย วันที่ 
15-16 กันยำยน 2554 ณ ห้องภำณุรังสี โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ  

   “ผู้หญิงและควำมมั่นคงทำงอำหำร” เผยแพร่ในเอกสำรสืบเนื่องกำรประชุม (proceeding) ในกำร
สัมมนำและอภิปรำยทำงวิชำกำร กำรพัฒนำชุมชนท้องถิ่นและสังคม ครั งที ่4 วันที่ 16-19 มกรำคม 
พ.ศ. 2555 มหำวิทยำลัยรำชภัฎเชียงรำย จังหวัดเชียงรำย 

   “ทุนทำงสังคมและสังคมผู้สูงอำยุ บทเรียนจำกพะเยำและพิจิตร” เผยแพร่ในเอกสำรสืบเนื่องกำร
ประชุม (proceeding) ในกำรประชุมวิชำกำรประชำกรศำสตร์แห่งชำติ 2554 โดยสมำคมนักประชำกร
ไทย วันที่ 17 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2554 กรุงเทพมหำนคร 

   “ชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอำยุ กรอบคิดทำงทฤษฎีและกำรประยุกต์สู่ชุมชนชนบทไทย” เผยแพร่ใน
เอกสำรสืบเนื่องจำกกำรประชุม (proceeding) ในงำนสัมมนำวิชำกำรเนื่องในโอกำสครบรอบกำร
สถำปนำคณะสังคมสงเครำะห์ศำสตร์ ครบรอบปีที่ 61  วนัศุกร์ที่ 23 มกรำคม พ.ศ. 2558 ณ คณะ
สังคมสงเครำะห์ศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ท่ำพระจันทร์  

   “ชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอำยุ : บทส ำรวจเบื องต้นจำกประสบกำรณ์ต่ำงประเทศ” เผยแพร่ในเอกสำร
สืบเนื่องจำกกำรประชุม (proceeding) ในงำนสัมมนำ CSD สัมพันธ์ครั งที่ 14 “บทบำทของสำขำวิชำ
กำรพัฒนำชุมชน สังคม ต่อกำรขับเคลื่อนพลังชุมชนเพ่ือกำรปฏิรูปสังคมไทย” โดยเครือข่ำยนักศึกษำ
พัฒนำชุมชนและสังคมแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมำคมพัฒนำชุมชน ท้องถิ่นและสังคม และสำขำวิชำ
กำรพัฒนำสังคม ส ำนักวิชำสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฎเชียงรำย ระหว่ำงวันที่ 27-28 มกรำคม 
2558 ณ หอประชุมใหญ่ มหำวิทยำลัยรำชภัฎเชียงรำย จังหวัดเชียงรำย 

บทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 


