
 

ประวัต ิ
 
 

๑.  ชื่อ-สกุล     นายหัสพร  ทองแดง 
๒.  ต ำแหน่งทำงวิชำกำร   - 
๓.  ต ำแหน่งทำงบริหำร  ผู้ช่วยเลขาบัณฑิตสาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
     ต ำแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ประจ าสาขาวิชานิเทศศาสตร์ (ระดับปริญญาตรี โท เอก) 
๔.  สถำนที่ติดต่อ  

 ที่ท ำงำน   สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มสธ.    โทรศัพท์  ๘๓๗๓ 
 ที่บ้ำน   ๓๐/๓๒ ถนนสุคนธสวัสดิ์ ๓๘ แขวง/เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ ๑๐๒๓๐ 
 โทรศัพท์   ๐๙๙-๒๔๙ ๑๔๑๕ 
 Email:   hassaporn.tho@stou.ac.th 
    hassapornstou@gmail.com 

๕.  คุณวุฒิกำรศึกษำ 
ระดับ

กำรศึกษำ 
วุฒิ วิชำเอก สถำบัน ปีท่ีส ำเร็จ 

ปริญญำตรี นศ.บ. การโฆษณา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ๒๕๕๔ 
ศ.บ. เศรษฐศาสตร์    

ระหว่างประเทศ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง ๒๕๕๔ 

วท.บ. ฟิสิกส์ประยุกต์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

๒๕๔๔ 

ปริญญำโท นศ.ม นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ๒๕๕๖ 
บธ.ม. การตลาด 

ธุรกิจระหว่าง
ประเทศ 

สถาบันบัณฑิตพัฒน- 
บริหารศาสตร์ 

๒๕๕๑ 

ศ.ม. เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง ๒๕๔๘ 
ปริญญำเอก ปร.ด การวิจัย

พฤติกรรม
ศาสตร์ประยุกต์ 

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีรครินทรวิโรฒ 

๒๕๖๑ 

ปร.ด. นิเทศศาสตร์และ
การจัดการ
นวัตกรรม 

สถาบัณบัณฑิต ปร.ด. 

อ่ืน ๆ - - - - 
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๖. ประสบกำรณ์กำรท ำงำน (เรียงล ำดับจำกปัจจุบัน) 

 
๗. สำขำวิชำ/เรื่องท่ีเชี่ยวชำญ 
   

- การสร้างและการสื่อสารแบรนด์ การสื่อสารอัตลักษณ์ นวัตกรรมทางการสื่อสาร  
การสื่อสารการตลาด การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์  

- การตลาด การจัดการกระบวนการผลิต เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
- การท่องเที่ยวชุมชน การพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน 
- การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์  การวิจัยทางการสื่อสาร การวิจัยทางธุรกิจ การวิจัยทางด้านการ

ท่องเที่ยว การวิจัยแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชน ระเบียบวิธีวิจยัเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 
๘.  ประสบกำรณ์ในกำรเป็นอำจำรย์สอนระดับบัณฑิตศึกษำ (ถ้ำมี)  

๗.๑ อาจารย์ผู้สอนชุดวิชาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก แขนงวิชานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมือง 
      และการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มสธ. 
๗.๒ วิทยากรบรรยายชุดวิชาการวิจัยการสื่อสาร ระดับปริญญาโท แขนงวิชาการบูรณาการการสื่อสาร  
      สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มสธ. 
 
 
 
 
 

พ.ศ. ชื่อบริษัท /หน่วยงำน ต ำแหน่ง 

พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

รองประธานกรรมการฯ ฝ่ายบริหาร  
เลขานุการ และ อาจารย์ประจ า 

พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ อาจารย์พิเศษ ระดับปริญญาตรี และ ระดับ
ปริญญาโท 

พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน สถาบันรัชภาคต์ อาจารย์พิเศษ ระดับปริญญาโท 
พ.ศ. 2559 – 2561 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
อาจารย์ประจ า 

พ.ศ.2552 – 2559 มหาวิทยาลัยเกริก ศูนย์บางพลี 
 

อาจารย์พิเศษสาขาวิชานิเทศศาสตร์ และ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

พ.ศ.2545 - 2549 บริษัท แมเนจเมนท์ โซลูชั่นส์ อินเตอร์
เนชั่นแนล จ ากัด 

ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด (สัญญาจ้าง) 

พ.ศ.2545 - 2549 บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด (สัญญาจ้าง) 
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๙. ประสบกำรณ์ในกำรเป็นวทิยากร 

๙.๑ วิทยากรบรรยายและที่ปรึกษา การฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารงานประชาสัมพันธ์ระดับสูง”  รุ่นที่ 
60 ระหว่างวันจันทร์ที่ 21 มกราคม – วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2563 บรรยายในหัวข้อ ความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 

๙.๒ วิทยากรบรรยาย ให้กับส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรีในหัวข้อ “การสื่อสารใน
ชุมชน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ” วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562  

๙.๓ วิทยากรบรรยายและที่ปรึกษาประจ าหลักสูตรฯ ดูแลการจัดท ารายงานกลุ่มและรายงานเดี่ยว การ
ฝึกอบรมหลักสูตร“สื่อมวลชนสัมพันธ์”  รุ่นที่ 45   ระหว่างวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน – วันศุกร์ที่ 9 
สิงหาคม 2562 

 บรรยาย การฝึกอบรมหลักสูตร “สื่อมวลชนสัมพันธ์” รุ่นที่ 45 บรรยายในหัวข้อ “การวางแผนกล
ยุทธ์การประชาสัมพันธ์องค์กร การคิดประเด็นและวิธีวิจัยส าหรับองค์กร” วันพฤหัสบดีที่ 4 
กรกฎาคม 2562  บรรยายในหัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: 
CSR) การเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 

๙.๔ วิทยากรบรรยายและที่ปรึกษาประจ าหลักสูตรฯ ดูแลการจัดท ารายงานกลุ่มและรายงานเดี่ยว การ
ฝึกอบรมหลักสูตร “กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ (Strategic PR Management)” รุ่นที่ 13 ระหว่าง
วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม –  วันศุกร์ที่ 31  มิถุนายน 2562 

 วิทยากรบรรยาย การฝึกอบรมหลักสูตร การฝึกอบรมหลักสูตร “กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ 
(Strategic PR Management)” รุ่นที่ 13 บรรยายในหัวข้อ “การวางแผนกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์
องค์กร การคิดประเด็นและวิธีวิจัยส าหรับองค์กร” วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2561 และ บรรยายใน
หัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) การเก็บข้อมูลและ
วิเคราะห์ข้อมูลวิจัย วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 

๙.๕ วิทยากรบรรยายและที่ปรึกษาประจ าหลักสูตรฯ ดูแลการจัดท ารายงานกลุ่มและรายงานเดี่ยว การ
ฝึกอบรมหลักสูตร“นักบริหารงานประชาสัมพันธ์ระดับสูง”  รุ่นที่ 59 ระหว่างวันจันทร์ที่ 21 
มกราคม – วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 

 วิทยากรบรรยาย การฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารงานประชาสัมพันธ์ระดับสูง” รุ่นที่ 59 ระหว่าง
วันจันทร์ที่ 21 มกราคม – วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 บรรยายในหัวข้อ การเขียนรายงานและ
บทความทางวิชาการ บรรยายวันที่ ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 

๙.๖ วิทยากรบรรยายและที่ปรึกษาประจ าหลักสูตรฯ ดูแลการจัดท ารายงานกลุ่มและรายงานเดี่ยว การ
ฝึกอบรมหลักสูตร    “กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ (Strategic PR Management)” รุ่นที่ 12 ระหว่าง
วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม – วันศุกร์ที่ 22  มิถุนายน 2561 

 วิทยากรบรรยาย การฝึกอบรมหลักสูตร การฝึกอบรมหลักสูตร “กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ 
(Strategic PR Management)” รุ่นที่ 12 บรรยายในหัวข้อ “การวางแผนกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์
องค์กร การคิดประเด็นและวิธีวิจัยส าหรับองค์กร” วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 และ บรรยายใน
หัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) การเก็บข้อมูลและ
วิเคราะห์ข้อมูลวิจัย วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 
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๙. ประสบกำรณ์ในกำรเป็นวทิยากร (ต่อ) 

 
๙.๗ วิทยากรบรรยายและที่ปรึกษาประจ าหลักสูตรฯ ดูแลการจัดท ารายงานกลุ่มและรายงานเดี่ยว การ

ฝึกอบรมหลักสูตร “สื่อมวลชนสัมพันธ์” รุ่นที่ 45 ระหว่างวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน – วันศุกร์ที่ 9 
สิงหาคม 2561 

 วิทยากรบรรยาย การฝึกอบรมหลักสูตร “สื่อมวลชนสัมพันธ์” รุ่นที่ 45 บรรยายในหัวข้อ “การ
วางแผนกล ยุทธ์การประชาสัมพันธ์องค์กร การคิดประเด็นและวิธีวิจัยส าหรับองค์กร” วันพฤหัสบดีที่ 
4 กรกฎาคม 2562 บรรยายในหัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social 
Responsibility: CSR) การเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2561  

๙.๘ วิทยากรบรรยายเรื่อง “แบรนด์ต่อพฤติกรรมผู้บริโภค” ให้กับโครงการสู่ความเป็นเลิศและเสริมสร้าง
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 

๙.๙ วิทยากรบรรยายให้กับ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ในหัวข้อเรื่อง 
“การเตรียมตัวรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างงาน” ในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2559  

๙.๑๐วิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ” ให้กับส านักงานประกันสุขภาพ
แห่งชาติ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ทางสถิติ วันที่ 20 – 
22 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 
๘. ผลงำนทำงวิชำกำร จ ำนวน........2๘............เรื่อง 
 

ล ำดับที่ ชื่อเรื่อง 
หนังสือ/ต ำรำ  จ ำนวน......๖.......เร่ือง 

๑. หัสพร  ทองแดง และ ธีรพล  ภูรัตน์. (2561). หน่วยท่ี 13 ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร. ใน
เอกสารการสอนชุดวิชาหลักการสื่อสารการตลาด หน่วยท่ี 11-15 (ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 1).
นนทบุรี: สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

๒. หัสพร  ทองแดง และ สุภาภรณ์  ศรีดี.(2561). หน่วยท่ี 15 จริยธรรมและการคุม้ครองผู้บริโภค. ใน
เอกสารการสอนชุดวิชาหลักการสื่อสารการตลาด หน่วยท่ี 11-15 (ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 1).
นนทบุรี: สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

๓ หัสพร  ทองแดง. (2561). การเขียนบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่. ใน แนวการศึกษาชุดวิชาวิทยานิพนธ์.
นนทบุรี: สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

๔ หัสพร  ทองแดง. และ ชาญ  รุง่เรื่องเดชวัฒนา. (256๒). หน่วยท่ี ๙ ความคิดสร้างสรรค์ในงานโฆษณา. 
ในเอกสารการสอนชุดวิชาการสร้างสรรค์งานโฆษณา หน่วยท่ี ๖-๑๐ (ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 1).
นนทบุรี: สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

๕ หัสพร  ทองแดง. (256๒). หน่วยท่ี 12 การสร้างสรรค์งานโฆษณาสื่อดิจิทัล. ในเอกสารการสอนชุด
วิชาการสร้างสรรค์งานโฆษณา หน่วยท่ี ๑๑-๑๕ (ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 1).นนทบุรี: สาขาวิชา
นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

๖ หัสพร ทองแดง (๒๕๖๓) หน่วยที่ ๑๒ กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและการกีฬา ใน
เอกสารการสอนชุดวิชากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ (ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 1). นนทบุรี: 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
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ผลงานวจิัย  จ านวน.......7.........เรือ่ง 

1 สุภาภรณ์  ศรีดี, หัสพร  ทองแดง และวรรณภา  นิ่มอ่อน. (2562). โครงการจัดท าแผนต้นแบบการ
สื่อสารเพิ่มการรับรู้ “แบรนด์ สปสช.” และ “สายด่วน  1330” กับเครือข่ายสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์หลักประกันสุขภาพระดับภูมิภาค. ได้รับทุนจากส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาต ิ(สปสช.). 

 
ล าดบัที ่ ชือ่เรือ่ง 

2 สุภาภรณ์  ศรีดี, หัสพร  ทองแดง และวรรณภา  นิ่มอ่อน. (2562). โครงการจัดท าข้อเสนอเชิง
นโยบายเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนของประเทศให้
สอดคล้องกับแผนประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562. ได้รับทุนจาก
สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์. 

3 สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี, หัสพร ทองแดง และคณะ. (2562).  โครงการพัฒนา
ความสัมพันธ์และเส้นทางเชื่อมโยงร่วมสมัยระหว่างเมืองโบราณอู่ทองและเมืองในภูมิภาค
ตะวันตกกับเมืองโบราณในภาคตะนาวศรีเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน.  

4 โสรยา  งามสนิท, หัสพร  ทองแดง และคณะ. (2561). การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่นและ
การสื่อสารอัตลักษณ์การท่องเที่ยวทุ่งบางเขน 4.0. กรุงเทพฯ งบอุดหนุนการวิจัยจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (กองทุนวิจัย) ประจ าปีงบประมาณ 2561. 

5 หัสพร ทองแดง. (2561). รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างการสร้างและการสื่อสารแบรนด์ภายใน
องค์กรกับพฤติกรรมการสนับสนุนแบรนด์พนักงานองค์กรเอกชนที่รุกตลาดอาเซียน.  

6 ทิวัตถ์  มณีโชติ และหัสพร  ทองแดง. (2561). การสังเคราะห์องค์ประกอบและพัฒนาโมเดลการวัด
มาตรฐานคุณภาพครูไทยในศตวรรษที่ 21. 

7 นิษฐา หรุ่นเกษม, หัสพร ทองแดง และคณะ. (2559). โครงการจัดท าและพัฒนาแนวทางปฏิบัติและ
จริยธรรมพื้นฐานส าหรับสื่อมวลชนในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ประจ าปี 2559. 
กรุงเทพมหานคร: ส านักงาน กสทช. 

บทความ  จ านวน........14.........เรือ่ง 
ระดบัการเผยแพร ่

ชาต ิ นานาชาต ิ
1. Soraya  Ngamsnit, Hassaporn  Thongdaeng, Preeya  

Sompuech, Voralak  Kiawmeesuan and Attaporn  
Puttipong. (2019). Process of Community 
Participation in Identity Communication of Thung 
Bangkhen, Thailand. In Asian Administration and 
Management Review, Vol. 2 No. 2 (July-
December 2019): 271-279. ISSN: 2539-6331. 

/  

2 ชาญ  ศิริวรรณโชติ สุภาภรณ์  ศรีดี และหัสพร  ทองแดง. 
(2562). กลยุทธ์การใช้สื่อเพ่ือการหาเสียงเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลดงมะไฟ อ าเภอเมือง จังหวัด
สกลนคร. ใน การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติด้าน
การสื่อสาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ ๑ วันที่ 
30 สิงหาคม 2562: หน้า 286-296. 
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ล าดบัที ่ ชือ่เรือ่ง ระดบัการเผยแพร ่

บทความ  (ตอ่) ชาต ิ นานาชาต ิ
3 กฤตยศ  รุ่งจรูญธนกุล สุภาภรณ์  ศรีดี และหัสพร  ทองแดง. 

(2562). การสื่อสารเพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจสภาหอการค้า
จังหวัดหนองคาย. ใน การประชุมเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติด้านการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ครั้งที่ ๑ วันที่ 30 สิงหาคม 2562: หน้า 297-303. 

 

  

4 ศศินันท์  ถานัน สุภาภรณ์  ศรีดี และหัสพร  ทองแดง. (2562). 
กลยุทธการสื่อสารเพ่ือการลดอุบัติเหตุทางถนน ใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร ต าบลเชียงเครือ อ าเภอเมือง จังหวัด
สกลนคร. ใน การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติด้าน
การสื่อสาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ ๑ วันที่ 
30 สิงหาคม 2562: หน้า 304-312. 

  

5 กชมล  พงษ์วัชรนนท์ สุภาภรณ์  ศรีดี และหัสพร  ทองแดง. 
(2562). ข้อเสนอเชิงนโยบายการสื่อสารเพื่อสร้างแบรนด์ 
“Pone Yang Kham”จังหวัดสกลนคร. ใน การประชุม
เสนอผลงานวิจัยระดับชาติด้านการสื่อสาร มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ ๑ วันที่ 30 สิงหาคม 2562: 
หน้า 313-325. 

  

6 เสนห์  เพ็ชร์รุ่ง สุภาภรณ์  ศรดีี และหัสพร  ทองแดง. (2562). 
การสื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารเทศบาล
ต าบลธาตุนาเวง อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร. ใน                   
การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติด้านการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ ๑ วันที่ 30 
สิงหาคม 2562: หน้า 326-334. 

  

7 นันท์นภัส  อติเวศย์อังกูร สุภาภรณ์  ศรีดี และหัสพร  ทองแดง. 
(2562). การสื่อสารเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าฝ้าย
ย้อมครามบ้านพันนา ต าบลพันนา อ าเภอสว่างแดนดิน 
จังหวัดสกลนคร. ใน การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
ด้านการสื่อสาร มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ ๑ 
วันที่ 30 สิงหาคม 2562: หน้า 335-346. 

  

8 รัฐวิทย์  พงษ์วัชรนนท์ สุภาภรณ์  ศรีดี และหัสพร  ทองแดง. 
(2562). ข้อเสนอเชิงนโยบายในการรณรงค์เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์ โครงการ 3 ด ามหัศจรรย์ จังหวัดสกลนคร. 
ใน การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติด้านการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ ๑ วันที่ 30 
สิงหาคม 2562: หน้า 347-358. 
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ล าดบัที ่ ชือ่เรือ่ง 

บทความ  (ตอ่) 
ระดบัการเผยแพร ่

ชาต ิ นานาชาต ิ
9 เศกสรรค์  วรรณพงษ์ สุภาภรณ์  ศรีดี และหัสพร  ทองแดง. 

(2562). การสื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการรณรงค์
การจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนเทศบาลต าบลโนนหอม 
อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร. ใน การประชุมเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติด้านการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสุโขทัย-
ธรรมาธิราช ครั้งที่ ๑ วันที่ 30 สิงหาคม 2562: หน้า 
359-368. 

  

10 เรืองศักดิ์  ใครบุตร สุภาภรณ์  ศรีดี และหัสพร  ทองแดง. 
(2562). กลยุทธ์การสื่อสารในการรณรงค์เพ่ือการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดอัตราการเกิดผู้ป่วยเบาหวานราย
ใหม่ในชุมชนเทศบาลต าบลโนนหอม อ าเภอเมือง จังหวัด
สกลนคร. ใน การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติด้าน
การสื่อสาร มหาวิทยาลัยสุโขทัย-ธรรมาธิราช ครั้งที่ ๑ วันที่ 
30 สิงหาคม 2562: หน้า 369-375. 

  

11 กิตติชัย  พชรโชค สุภาภรณ์  ศรีดี และหัสพร  ทองแดง. (2562). 
กลยุทธ์การใช้สื่อรณรงค์เพ่ือการหาเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดสกลนคร พ.ศ. 
2562. ใน การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติด้านการ
สื่อสาร มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ ๑ วันที่ 
30 สิงหาคม 2562: หน้า 376-386. 

  

12 หัสพร  ทองแดง. (2560). การสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านการบริหาร
จัดการลูกค้าสัมพันธ์. ใน วารสารวิชาการสถาบันเทคโนโลยี
แห่งสุวรรณภูมิ (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีท่ี 
3 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560 หน้า 168 - 
181  วารสารอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 ISSN 2539 – 
5939  

/  

13 หัสพร  ทองแดง และคณะ (2560) การสรา้งแบรนด์องค์กรในยุค
สังคมเครือข่าย. ใน วารสารวิชาการสถาบันเทคโนโลยีแห่ง
สุวรรณภูมิ (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีท่ี 3 
ฉบับท่ี 1 มกราคม – มิถุนายน 2560 หน้า 75 - 90  
วารสารอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 ISSN 2539 – 5939  

/  

14 หัสพร  ทองแดง และคณะ (2559) การวิเคราะห์ข้อมูลและการ
น าเสนอผลการวิเคราะห์ส าหรับนักวิจัยพฤติกรรมศาสตร์. 
ในวารสารวิชาการการตลาดและการจัดการ โครงการ
ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรีปีที่ 3 ฉบับท่ี 2 (เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 

/  
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2559) หน้า 13 – 36 . วารสารอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 
2 ISSN 2351-0579   

 


