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ผลงานทางวิชาการผลงานทางวิชาการ จ านวน 12 เรื่อง 

ล าดับที่ ชือ่เรื่อง 
หนังสือ/ต ารา  จ านวน  9  เรื่อง 

1. สุภาภรณ์ ศรีดี. (2564). กฎหมายและจริยธรรมการสื่อสารส าหรับผู้น าทางการเมือง, กรุงเทพมหานคร 
: บริษัท จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์ จ ากัด ISBN 987-616-16-2492-7 (เผยแพร่เมื่อวันที่ 26 
เมษายน 2564) 

2. สุภาภรณ์ ศรีดี. (2563). หน่วยที่ 4 การสื่อสารผ่านสื่อของผู้น าทางการเมือง. ใน ประมวลสาระชุด 
        วิชาการพัฒนาผู้น าการเมืองด้านการสื่อสาร หน่วยที่ 1-6 (น.4-1 – 4-46). นนทบุรี: สาขาวิชา 
        นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

3. สุภาภรณ์ ศรีดี. (2563). หน่วยที่ 5 การสื่อสารผ่านสื่อของผู้น าการปกครองท้องถิ่น. ใน ประมวล 
        สาระชุดวิชาการพัฒนาผู้น าการปกครองท้องถิ่นด้านการสื่อสาร หน่วยที่ 1-7 (น. 5-1 – 5-48).  
       นนทบุร:ี สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

4. สุภาภรณ์ ศรีดี และหฤทัย ปัญญาวุธตระกูล. (2562). หน่วยที่ 3 การจัดการนวัตกรรมการผลิตและ 
       เผยแพร่สื่อดั้งเดิมเพ่ือการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น. ใน ประมวลสาระ 
       ชุดวิชาการจัดการนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น หน่วยที่ 1-7 
       (น. 3-1 – 3-38). นนทบุรี: สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  

5. สุภาภรณ์ ศรีดี และหฤทัย ปัญญาวุธตระกูล. (2562). หน่วยที่ 8 การจัดการนวัตกรรมการสื่อสาร 
       เพ่ือการรณรงค์ทางสังคม. ใน ประมวลสาระชุดวิชาการ จัดการนวัตกรรมการสื่อสารทาง 
       การเมืองและการปกครองท้องถิ่น หน่วยที่ 8-15 (น. 8-1 – 8-39). นนทบุรี: สาขาวิชานิเทศ 
       ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

6. สุภาภรณ์ ศรีดี และคนึงนิจ อนุโรจน์. (2562). หน่วยที่ 10 การจัดการการสื่อสารเชิงกลยุทธ์เพื่อสร้าง    
       สันติสุขและลดความขัดแย้งทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น. ใน ประมวลสาระชุดวิชาการ 
       จัดการนวัตกรรม การสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น หน่วยที่ 8-15 (น. 10-1 –  
       10-44).  นนทบุรี: สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  

7. สุภาภรณ์ ศรีดี และหฤทัย ปัญญาวุธตระกูล. (2562). หน่วยที่ 7 บูรณาการการสื่อสารเพ่ือการสร้าง 
       สังคมสันติสุข. ในประมวลสาระชุดวิชาการบูรณาการนวัตกรรมการสื่อสารทางการปกครอง 
       ท้องถิ่น หน่วยที่ 1-7  (น. 7-1 – 7-34). นนทบุรี: สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
       มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช.  

8. สุภาภรณ์ ศรีดี และเมธาวิน สาระยาน. (2562). หน่วยที่ 9 บูรณาการการสื่อสารเพ่ือการสื่อสาร 
       องค์กรทางการปกครองท้องถิ่น. ในประมวลสาระชุดวิชาการบูรณาการ 
       นวัตกรรมการสื่อสารทางการปกครองท้องถิ่น หน่วยที่ 8-12 (น. 9-1 – 9-75). นนทบุรี:  
       สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
 



9. สุภาภรณ์ ศรีดี และหัสพร ทองแดง. (2562). หน่วยที่ 10 บูรณาการการสื่อสารเพ่ือการสร้างแบรนด์  
       ความนิยม และภาพลักษณ์ทางการปกครองท้องถิ่น. ใน ประมวลสาระชุดวิชาการบูรณาการ 
       นวัตกรรมการสื่อสารทางการปกครองท้องถิ่น หน่วยที่ 8-12 (น. 9-1 – 9-57). นนทบุรี:  
       สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

ผลงานวิจัย  จ านวน  3  เรื่อง 
ระดับการเผยแพร่ 
ชาติ นานาชาต ิ

1. สุภาภรณ์  ศรีดี. (2564). แผนต้นแบบการสื่อสารเพ่ิมการ  
       รับรู ้"แบรนด์ สปสช." และ "สายด่วน 1330" กับ 
       เครือข่ายสื่อสารประชาสัมพันธ์หลักประกันสุขภาพ 
       ระดับภูมิภาค. วารสารนิเทศศาสตร์ปริทัศน์ วิทยาลัย 
       นิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยรังสิต, 25(3) (กันยายน –  
       ธันวาคม 2564), 133-143. สืบค้นจาก  
       https://so06.tci-thaijo.org/index.php/ 
       jca/article/view/251477/169960. ในฐานข้อมูล  
       TCI  กลุ่มท่ี 2 ISSN 0858-6160, e-ISSN 2408-2023.  

  

2. สุภาภรณ์ ศรีดี. (2563). ความรู้ความเข้าใจเรื่องกฎหมายและ 
       จริยธรรมการสื่อสารของนักปกครองท้องที่จังหวัด 
       สกลนคร. วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิง  
       นวัตกรรม (e-JODIL) ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม- 
       ธันวาคม 2563). หน้า 32-48 ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี  
       1 ISSN (ONLINE) 2287-0326. 

  

3. สุภาภรณ์ ศรีดี. (2563). บทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชนในการ 
        สร้างเครือข่ายการสื่อสารทางการเมือง. วารสารนิเทศ 
        ศาสตร์ปริทัศน์, 10(1) (มกราคม-เมษายน 2564),  
        176-192. สืบค้นจาก https://so06.tci-thaijo.org/ 
        index.php/jca/article/view/246981/167708. ใน 
        ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 ISSN 0858-6160, e-ISSN  
        2408-2023. 

  

 

ประสบการณ์ท างานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง (เช่น การอบรม สัมมนา วิทยากรบรรยาย อาจารย์พิเศษ ) 

2550-2555  คณะท างานจัดท าแผนประชาสัมพันธ์แผนยุทธศาสตร์ชาติ ส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) 

2561-2564      ที่ปรึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการประชาสัมพันธ์ 
 



2561-2562      ที่ปรึกษาหลักสูตรกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์และหลักสูตรสื่อมวลชนสัมพันธ์ 
          สถาบันการประชาสัมพันธ์  กรมประชาสัมพันธ์ 

2561-2564      อนุกรรมการพัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนของประเทศ ใน 
          คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ 

2560-2564  ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มสธ. 
 


