
รายช่ือผลงานประเภทบทความวิจัย 
ของคณาจารย์ท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการและรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ประจ าปี พ.ศ. 2560-2564 

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณ ี

ล าดับที ่ ชื่อผลงาน ชื่อผู้นิพนธ ์ รายละเอียดการตีพิมพ์เผยแพร่ 
ระดับ แหล่งเผยแพร่   

ปี พ.ศ. 2560 ประเภทรายงานสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ 
1 ความหมายของสมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราชของจังหวัดจันทบุรี กับ

แนวทางการสื่อสารกับเยาวชน 
เหมือนฝัน คงสมแสวง และสริยาภา 
คันธวัลย ์

 ระดับชาติ  
 ระดับนานาชาต ิ

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
มหาวิทยาลยัศรีปทุม ครั้งท่ี 12 “ผลงานวิจยั
และนวตักรรมสู่การพฒันาท่ียั่งยืน” จัดโดย
มหาวิทยาลยัศรีปทุม วันท่ี 14 ธันวาคม 2560 
หน้า 1262-1272 

2 ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้โปรแกรม Facebook Live ของนักศกึษา 
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณ ี
 

ธนพิสิฐ จรัสแสงจิระโชติ, พรพิมล สง
กระสันต์ และกาญจนา สมพื้น 

 ระดับชาติ  
 ระดับนานาชาต ิ

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัย 
ร าไพพรรณี ครั้งท่ี 11 
จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณ ี
วันท่ี 18 ธันวาคม 2560  
หน้า 99-106 

3 การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของสตรีอาสาที่มตี่อการ
ให้บริการวิชาการโครงการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อส่งเสริมศักยภาพสตร ี

กาญจนา สมพื้น, พรพิมล สงกระสันต์ 
และธนพิสิฐ จรัสแสงจิระโชต ิ

 ระดับชาติ  
 ระดับนานาชาต ิ

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัย 
ร าไพพรรณี ครั้งท่ี 11 
จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณ ี
วันท่ี 18 ธันวาคม 2560  
หน้า 157-160 

ปี พ.ศ. 2561 ประเภทวารสาร 
1 นวัตกรรมการสื่อสารดิจิทัลเกี่ยวกับกฎหมายสื่อสารมวลชน

เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาสังคมไทย  

ภูริพัฒน์ แก้วตาธนวัฒนา   ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 
 ระดับชาติ TCI กลุ่ม 2 
 ระดับนานาชาต ิ

วารสารสหวิทยาการวิจัย: ฉบับบัณฑิตศึกษา 
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1(มกราคม – มิถุนายน พ.ศ.
2561) หน้า 118-130. 
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมลูระดับ
นานาชาติ Social Science Research 
Network (SSRN) ตามประกาศ กพอ. พ.ศ.
2556 



2 การต่อรองความหมายและการบรโิภคสญัญะปีชงในสังคมไทย เหมือนฝัน คงสมแสวง  ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 
 ระดับชาติ TCI กลุ่ม 2 
 ระดับนานาชาต ิ

วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก ปีท่ี 36 
ฉบับท่ี 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2561) หน้า 
199-222 

ปี พ.ศ. 2561 ประเภทรายงานสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ 
3 ความคาดหวังของนักศึกษาต่อการจัดการเรยีนการสอน ภายใต้บรบิท

ของสังคมไทยในศตวรรษที่ 21 
เหมือนฝัน คงสมแสวง  ระดับชาติ  

 ระดับนานาชาต ิ
การประชุมและน าเสนอผลงานวิชาการศึกษา
ระดับชาตคิรั้งท่ี 5 “คุณภาพการศกึษาไทย
ส าหรับทุกคน: นวัตกรรม ความทา้ทาย ความ
ทัดเทียม และความยั่งยืน ส าหรบัประเทศไทย 
4.0” จัดโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
วงษ์ชวลิตกุล วันท่ี 6-7 มกราคม 2561 หน้า 
169 

4 การเปิดรับสื่อ การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจเกมโปเกมอน โก ของ
วัยรุ่นในอ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 

สริยาภา คันธวัลย์ และเหมือนฝัน คงสม
แสวง 

 ระดับชาติ  
 ระดับนานาชาต ิ

การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ ครั้งท่ี 10 “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น...
ก้าวไกลสู่สากล” จัดโดยสถาบันวจิัยและ
พัฒนา คณะวิทยาการจัดการและคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสมีา วันท่ี 7-8 สิงหาคม 2561 
หน้า 1323-1332 

5 ประสิทธิผลของการสื่อสารเพื่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
ชุมชนเขาบายศรี อ าเภอท่าใหม่ จงัหวัดจันทบุร ี

กาญจนา สมพื้น, พรพิมล สงกระสันต์, 
กรองทอง จุลิรัชนีกร 

 ระดับชาติ  
 ระดับนานาชาต ิ

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัย 
ร าไพพรรณี ครั้งท่ี 12 
จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณ ี
วันท่ี 18 ธันวาคม 2561  
หน้า 156-164 

6 ผลของการใช้นวัตกรรมการสอน “PPP+P Two-way 
communication Model” เพื่อพัฒนา ทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ของนักศึกษาระดบัปรญิญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ                  
ร าไพพรรณ ี

ชวนพบ เอ่ียวสานุรักษ ์

นภัส ศรเีจรญิประมง 

นวรัตน์ นักเสยีง 

อภิวรรณ ศิรินันทนา 

เสาวนีย์ วรรณประภา 

ภารดี พึ่งส าราญ 

ธนวัฒน์ กันภัย 

เบญจพร ประจง 

ระดับชาต ิ
 ระดับนานาชาต ิ

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ที่ 5 
มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร                       
วันท่ี 21 ธันวาคม 2561 หน้า 160-167  

ปี พ.ศ. 2562 ประเภทวารสาร 



1 การศึกษารูปแบบการประชาสัมพนัธ์การท่องเที่ยวของวังสวนบ้านแก้ว 
 

อภิวรรณ  ศิรินันทนา 
เสาวนีย ์วรรณประภา 
กรรณิกา พงษ์ชัย 
 

ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 
ระดับชาติ TCI กลุ่ม 2 
 ระดับนานาชาต ิ

วารสารวิจัยร าไพพรรณี ปีท่ี 13 ฉบับท่ี 2 
พฤษภาคม – สิงหาคม 2562 ISSN  
1906-327X หน้า 92-101  

2 
 

 

ความสัมพันธ์ระหว่างคณุภาพชีวิตการท างานของแรงงานกัมพูชากับ                             
ความผูกพันต่อโรงงานคัดบรรจุ อ าเภอโป่งน้ าร้อน จังหวัดจันทบุร ี
 

อภิวรรณ  ศริินันทนา 
 

ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 
ระดับชาติ TCI กลุ่ม 2 
 ระดับนานาชาต ิ

วารสารวิจัยร าไพพรรณี ปีท่ี 13 ฉบับท่ี 2 
พฤษภาคม – สิงหาคม 2562 ISSN  
1906-327X หน้า 56 -64 

3 การสื่อสารทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เหมือนฝัน คงสมแสวง  ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 
 ระดับชาติ TCI กลุ่ม 2 
 ระดับนานาชาต ิ

วารสารบัณฑิตวิทยาลัยร าไพพรรณี ปีที่ 2 
ฉบับที ่2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2562) หน้า 
47-58 

ปี พ.ศ. 2562 ประเภทรายงานสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ 
4 การศึกษาผลการเรียนรู้การจดัการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญด้วยแบบจ าลองการสื่อสารแบบสร้างอัตลักษณร์่วมกับผูเ้รียน 
สมพงษ์ เส้งมณีย์, คงกฤช ปิตานนท,์ 
บวรสรรค์ เจีย่ด ารง, รจัน์ชีวาต์ ตัน๋ติ
กุลวรา, วิฆเนศวร ทะกอง, สรยิาภา 
คันธวัลย์, สุทธินันท์ โสตวิถี และเหมือน
ฝัน คงสมแสวง 

  ระดับชาติ  
 ระดับนานาชาต ิ

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร 
ค รั้ ง ที่  3  ปี  จั ด โ ดยคณะนิ เ ทศศาสตร์  
ม ห า วิ ท ย า ลั ยหอก า รค้ า ไ ท ย  วั น ที่  22 
พฤษภาคม 2562 หน้า 951-965 

5 การเรยีนการสอนเชิงบูรณาการโดยชุมชนมีส่วนร่วมในรายวิชาทฤษฎี
การจัดการสื่อสารของนักศึกษานิเทศศาสตร์                      
มหาวิทยาลยัราชภฏัร าไพพรรณ ี
 

 อภิวรรณ ศริินันทนา ระดับชาต ิ
 ระดับนานาชาต ิ

การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงาน
ระดับชาติ ประจ าปี 2562 “ราชธานีวิชาการ” 
ครั้งท่ี 4 ภายใต้ “การวิจัยเพื่อการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน” จัดโดย มหาวิทยาลยัราชธานี            
จังหวัดอุบลราชธานี วันท่ี 31 พฤษภาคม
2562 หน้า 206 – 210     

6 ปัญญาประดิษฐ์กับศลิปะ: ความแตกต่างแห่งการรังสรรค์ เหมือนฝัน คงสมแสวง  ระดับชาติ  
 ระดับนานาชาต ิ

การประชุมวิชาการทางมานุษยวิทยา ครั้งที่ 
13 “มนุษย์ในโลกดิจิทัล” วันท่ี 4-6 กรกฎาคม 
2562 วิดีโอ channel.sac.or.th/th/website/ 
video/detail_news/3201. 

7 อัตลักษณเ์พื่อการท่องเที่ยวของหมู่บ้านเสม็ดงาม จ.จันทบุร ี สมพงษ ์เส้งมณีย์, บวรสรรค์ เจี่ยด ารง 
และเหมือนฝัน คงสมแสวง 

 ระดับชาติ  
 ระดับนานาชาต ิ

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร าไพพรรณี 
ครั้งที่ 13 เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราช
สมภพสมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณี ครบ 
115 ปี “วิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และจัดการ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” จัดโดยสถาบันวิจัย



และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
วันท่ี 19 ธันวาคม พ.ศ. 2562 หน้า 413-418 

8 การจัดการความหมายและการบรโิภคสญัญะอัญมณีจันท์ เหมือนฝัน คงสมแสวง, บวรสรรค ์เจี่ย
ด ารง, สมพงษ ์เส้งมณีย์ และชญานินน 
นาคปัน้ 

 ระดับชาติ  
 ระดับนานาชาต ิ

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร าไพพรรณี 
ครั้งท่ี 13 เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราช
สมภพสมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณี ครบ 
115 ปี “วิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และจัดการ
สิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน” จัดโดยสถาบันวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
วันท่ี 19 ธันวาคม พ.ศ. 2562 หน้า 419-424 

9 การจัดการการสื่อสารเพื่อการเปิดรับสื่อเกี่ยวกับการจ้างงานของ
แรงงานกัมพูชาในจังหวัดจันทบุร ี
 

 อภิวรรณ ศริินันทนา ระดับชาต ิ
 ระดับนานาชาต ิ

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร าไพพรรณี 
ครั้งท่ี 13 ฉบับท่ี 13 ปีท่ี 13 จัดโดย 
มหาวิทยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี                    
“วิจัยพัฒนาท้องถิ่น และจัดการสิง่แวดล้อม
อย่างยั่งยืน” วันท่ี 19 ธันวาคม 2562  
หน้า 465 – 472  

ปี พ.ศ. 2563 ประเภทวารสาร 
1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศกึษาต่อในหลักสตูรนิเทศศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (สามภาษา) คณะนิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัร าไพพรรณ ี

อังศุมาริน สุชัยรตันโชค, ภรูิพัฒน์ 
แก้วตาธนวัฒนา, เหมือนฝัน คงสมแสวง, 
ทอมมี่ เจนเสน, สรยิาภา คันธวัลย์ และ
ดารณุี พละการ 

 ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 
 ระดับชาติ TCI กลุ่ม 2 
 ระดับนานาชาต ิ

วารสารบัณฑิตวิทยาลัยร าไพพรรณี ปีที่ 3 
ฉบับที ่2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2563) หน้า 
41-59 

2 การสื่อสารการตลาดดจิิทัลและส่วนประสมการตลาดบริการ 
ที่ส่งผลต่อการตดัสินใจท่องเที่ยวในพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนลา่ง 

ณฐวัฒน์ พระงาม1 และ  
จเร เถื่อนพวงแก้ว2 
 

ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 
 ระดับชาติ TCI กลุ่ม 2 
 ระดับนานาชาต ิ

วารสารวิทยาการจดัการ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธาน ี
ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 5 (กันยายน – ตุลาคม 2563) 

3 แนวทางการแก้ปัญหาความขดัแยง้ระหว่างคนกับช้างป่า กรณีศึกษา : 
ต าบลพวา อ าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุร ี

ภูริพัฒน์ แก้วตาธนวัฒนา, สันดุสทิธ์ิ บริ
วงษ์ตระกูล 

ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 
 ระดับชาติ TCI กลุ่ม 2 
 ระดับนานาชาต ิ
 

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธาน ี
ปีท่ี 12 เล่มที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2563) 
หน้า 113-127 

4 
 

 

ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรนเิทศศาสตรบณัฑติ สาขาวิชา
นิเทศศาสตร์สองภาษา คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพ
พรรณ ี

สันดุสิทธ์ิ บริวงษ์ตระกลู, นิสากร ยินดี
จันทร์, อังศุมาริน สุชัยรัตนโชค, 
ภูริพัฒน์ แก้วตาธนวัฒนา, จเร เถือ่น
พวงแก้ว, ปฏิภาณ กิตตินันทวัฒน์, 

ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 
ระดับชาติ TCI กลุ่ม 2 
 ระดับนานาชาต ิ

วารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์ และการ
สื่อสารปีท่ี 3 เล่มที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 
2563) หน้า 107-120 



ทอมมี่ เจนเสน, และ Mwangati 
Whenda-Bhose NG oli 

ปี พ.ศ. 2563 ประเภทรายงานสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ 
5 พฤติกรรมการเปดิรับ การใช้ประโยชน์ และทัศนคตติ่อโปรแกรม 

YouTube ของนักศึกษา คณะนเิทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพ
พรรณ ี

พรพิมล สงกระสันต์, ธนพิสิฐ จรสัแสงจิ
ระโชติ และกาญจนา สมพื้น 

 ระดับชาติ  
 ระดับนานาชาต ิ

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัย 
ร าไพพรรณี ครั้งท่ี 14 
จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณ ี
วันท่ี 18 ธันวาคม 2563  
หน้า 116-122 

6 การใช้สื่อออนไลน์เพื่อส่งเสริมการตลาดของธุรกิจอตุสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวในจังหวัดจันทบุรี 

จเร เถื่อนพวงแก้ว,ภูริพัฒน์ แก้วตาธน
วัฒนา,จ าเรญิ คังคะศรี, ลักขณา ธรรม
สุภาพงศ ์

ระดับชาต ิ
 ระดับนานาชาต ิ

การประชุมวิชาการระดับชาต ิ
“นวัตกรรมเพื่อสุขภาพและสังคม ในยุค
ดิจิทัล” ครั้งท่ี 7 จัดโดย วิทยาลัยนครราชสมีา 
วันท่ี 23 พฤษภาคม 2563 
หน้า 818-828 

7 การศึกษาเว็บไซต์เพื่อส่งเสริมการตลาดของธุรกิจอตุสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวประเภทที่พักแรมและร้านอาหารในกลุ่มจังหวัดชายทะเลภาค
ตะวันออก 

ดนัย โชติแสง, ภรูิพัฒน์ แก้วตาธน
วัฒนาม, จเร เถื่อนพวงแก้ว,  
ณิชพน แสงกระจ่าง 

ระดับชาต ิ
 ระดับนานาชาต ิ

การประชุมวิชาการระดับชาต ิ
“นวัตกรรมเพื่อสุขภาพและสังคม ในยุค
ดิจิทัล” ครั้งท่ี 7 จัดโดย วิทยาลัยนครราชสมีา 
วันท่ี 23 พฤษภาคม 2563 
หน้า 861-871 

8 การใช้วิทยุธุรกิจขนาดเล็กเพื่อส่งเสริมการตลาดของผู้ประกอบการ
สินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในจังหวัดจันทบุร ี

จุฑามาศ อินทร์จันทร,์ จาเรญิ คังคะศรี,
ภูริพัฒน์ แก้วตาธนวัฒนา,  
เอมอร หวานเสนาะ 

ระดับชาต ิ
 ระดับนานาชาต ิ

การประชุมวิชาการระดับชาต ิ
“นวัตกรรมเพื่อสุขภาพและสังคม ในยุค
ดิจิทัล” ครั้งท่ี 7 จัดโดย วิทยาลัยนครราชสมีา 
วันท่ี 23 พฤษภาคม 2563 
หน้า 794-806 

9 การจัดการเรยีนการสอนในศตวรรษท่ี 21 ระดับบัณฑิตศึกษา               
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี   
ที่ส่งผลต่อการสร้างมลูค่า ด้านการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมชุมชน 
ระยอง จันทบุรี และตราด 
 

อภิวรรณ  ศิรินันทนา,  
บวรสรรค์ เจีย่ด ารง 
ภูริพัฒน์  แก้วตาธนวัฒนา 

ระดับชาต ิ
 ระดับนานาชาต ิ

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร าไพพรรณี 
ครั้งท่ี 14 ฉบับท่ี 14 ปีท่ี 14 จัดโดย 
มหาวิทยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี                    
“วิจัยนวัตกรรม สรา้งสรรค์ เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสังคมอย่างยั่งยืน”                 
วันท่ี 18 ธันวาคม 2563 หน้า 384 - 393  

10 พฤติกรรมการปรับตัวการใช้ชีวิตแบบวิถีใหม่ของบุคลากร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร าไพพรรณี ภายหลังสถานการณโ์รคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVIC) 

อภิวรรณ ศิรินันทนา  
เสาวนีย์ วรรณประภา 

ระดับชาต ิ
 ระดับนานาชาต ิ

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร าไพพรรณี 
ครั้งท่ี 14 ฉบับท่ี 14 ปีท่ี 14 จัดโดย 
มหาวิทยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี                    



 
 
 

“วิจัยนวัตกรรม สรา้งสรรค์ เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสังคมอย่างยั่งยืน”                 
วันท่ี 18 ธันวาคม 2563 หน้า 464 - 474  

11 ผลกระทบการเปิดวังสวนบ้านแก้วให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว                         
เชิงประวัติศาสตร ์

ธนกร ภิบาลรักษ ์
อภิวรรณ ศิรินันทนา 
ปัญญา วงศ์ต่าย 
วนิดา จงดี 

ระดับชาต ิ
 ระดับนานาชาต ิ

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร าไพพรรณี 
ครั้งท่ี 14 ฉบับท่ี 14 ปีท่ี 14 จัดโดย 
มหาวิทยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี                    
“วิจัยนวัตกรรม สรา้งสรรค์ เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสังคมอย่างยั่งยืน”                 
วันท่ี 18 ธันวาคม 2563 หน้า 105 - 110 

ปี พ.ศ. 2564 ประเภทวารสาร 
1 เอกลักษณต์ราสินค้า: วังสวนบ้านแก้ว เหมือนฝัน คงสมแสวง  ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 

 ระดับชาติ TCI กลุ่ม 2 
 ระดับนานาชาต ิ

วารสารสหวิทยาการสังคมศาสตรแ์ละการ
สื่อสาร ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 1 (มกราคม – เมษายน 
2564) หน้า 77-89 

2 การพัฒนาศักยภาพชุมชนในการจดัการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  
กรณีศึกษา เครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนจันทบุรี 

นิสากร ยินดีจันทร์, ภูริพัฒน์ แก้วตาธน

วัฒนา, สันดุสิทธ์ิ บริวงษ์ตระกลู 

ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 
 ระดับชาติ TCI กลุ่ม 2 
 ระดับนานาชาต ิ

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยันครพนม ปีท่ี 11 เลม่ที่ 1 
(มกราคม-เมษายน 2564) หน้า 248-260 

ปี พ.ศ. 2564 ประเภทรายงานสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ 
3 การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมและการจัดการเครือข่ายของชมรมสุขภาพใน

การเสริมสร้างสุขภาวะของผูสู้งอายุในชุมชนอ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 
บวรสรรค์ เจีย่ด ารง, เหมือนฝัน คงสม
แสวง และสมพงษ์ เส้งมณีย ์

 ระดับชาติ  
 ระดับนานาชาต ิ

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะนิเทศ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ครั้งท่ี 
1 “นวัตกรรมการจัดการสื่อสารภายใต้ภาวะ
วิกฤติ” จัดโดยคณะนเิทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี วนัท่ี 21 
พฤษภาคม 2564 หน้า 97-103 

4 การเลือกใช้สื่อออนไลน์เพื่อเข้าถึงผู้บริโภคในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
ที่มีส่วนผสมของกัญชา  

กฤชคุณ ผาณติญาณกร และ  
จเร เถื่อนพวงแก้ว 

ระดับชาต ิ
 ระดับนานาชาต ิ

วารสารสหวิทยาการสังคมศาสตรแ์ละการ
สื่อสาร คณะนเิทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏราชภฎัร าไพพรรณี   

5 การจัดการการสื่อสารในภาวะวิกฤติไวรสัโคโรน่า 2019 ของส านัก
ประชาสมัพันธ์ เขต 7 จันทบุร ี

วุฒินัน จันทร์มา, ภูริพัฒน์ แก้วตาธน
วัฒนา,จ าเรญิ คังคะศรี, ดนัย โชตแิสง 

ระดับชาต ิ
 ระดับนานาชาต ิ

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ที่ 9 
“การสร้างสรรค์ นวัตกรรม เพื่อเสริมวิถีชีวิต
ใหม”่ จัดโดย มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
วันท่ี 25 เมษายน 2564 
หน้า 11-18 



6 การจัดการการสื่อสารเพื่อเสริมพลังในผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรก
ของชมรมผู้รอดชีวิตจากโรคมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกล้า 

นงลักษณ์ เฉลมิบุญ, ภูริพัฒน์ แกว้ตาธน
วัฒนา,จ าเรญิ คังคะศรี, ดนัย โชตแิสง 

ระดับชาต ิ
 ระดับนานาชาต ิ

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ที่ 9 
“การสร้างสรรค์ นวัตกรรม เพื่อเสริมวิถีชีวิต
ใหม”่ จัดโดย มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
วันท่ี 25 เมษายน 2564 
หน้า 19-27 

7 การจัดการการสื่อสารเพื่อเสริมสรา้งสุขภาวะของเครือข่ายสุขภาพของ
ผู้สูงอายุในจังหวัดจันทบุร ี

ดวงทิพย์ บุญพันธ์, บวรสรรค์ เจี่ยด ารง, 
ภูริพัฒน์ แก้วตาธนวัฒนา 

ระดับชาต ิ
 ระดับนานาชาต ิ

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ที่ 1 
“นวัตกรรมการจัดการการสื่อสารภายใต้ภาวะ
วิกฤติ” จัดโดย มหาวิทยาลยัราชภัฏร าไพ
พรรณี วันท่ี 21 พฤษภาคม 2564 
หน้า 11-20 

8 การสื่อสารการตลาดเพื่อส่งออกทุเรียนของจังหวัดจันทบุร ี ชุลีพร สิงหชาติ, อภิวรรณ ศริินันทนา, 
ภูริพัฒน์ แก้วตาธนวัฒนา 

ระดับชาต ิ
 ระดับนานาชาต ิ

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ที่ 1 
“นวัตกรรมการจัดการการสื่อสารภายใต้ภาวะ
วิกฤติ” จัดโดย มหาวิทยาลยัราชภัฏร าไพ
พรรณี วันท่ี 21 พฤษภาคม 2564 
หน้า 65-77 

9 การสื่อสารการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวชุมชนบ้านน้ าเช่ียวจังหวัดตราด กฤตยภัทร ธรรมรุจี, จ าเริญ คังคะศรี, ภู
ริพัฒน์ แก้วตาธนวัฒนา, อภิวรรณ ศิริ
นันทนา 

ระดับชาต ิ
 ระดับนานาชาต ิ

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ที่ 1 
“นวัตกรรมการจัดการการสื่อสารภายใต้ภาวะ
วิกฤติ” จัดโดย มหาวิทยาลยัราชภัฏร าไพ
พรรณี วันท่ี 21 พฤษภาคม 2564 
หน้า 356-361 

10 รูปแบบการจดัการสื่อสารการตลาดท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม                
จังหวัดจันทบุร ี
 

อภิวรรณ  ศิรินันทนา 

จ าเรญิ  คังคะศรี  
บวรสรรค์  เจี่ยด ารง 

ภูริพัฒน์  แก้วตาธนวัฒนา  
 

ระดับชาต ิ
ระดับนานาชาต ิ

The 1st National and the 11th 

International Conference on Arts and 
Culture in Creative Economy 

18-19 January 2021, Phranakhon 
Rajabhat University, Bangkok, Thailand 

11 Knowledge of People who Create Works of Art and Culture 
in the Eastern Region  

Panya Wongtai 
Thanankorn Pibanrak 
Apiwan Sirinanthana 

ระดับชาต ิ
ระดับนานาชาต ิ

The 1st National and the 11th 

International Conference on Arts and 
Culture in Creative Economy 

18-19 January 2021, Phranakhon 
Rajabhat University, Bangkok, Thailand 

 


