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6. สาขาวิชา/เรื่องท่ีเชี่ยวชาญ 

 - การสื่อสารสารสนเทศ 
      - การวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ และนเิทศศาสตร์ 
 - การจัดการความรู้ และองค์การแหง่การเรียนรู ้
 - การบริหารและการจัดการองค์การสารสนเทศ 
 
7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ/วิชาชีพ  

  - ประธานกรรมการ คณะกรรมการบรหิารชุดวิชา 13202 การสื่อสารในงานสารสนเทศ 
  - ประธานกรรมการ คณะกรรมการบรหิารชุดวิชา 13411 ทรัพยากรสารสนเทศลกัษณะพิเศษ 
  - กรรมการด้านเนื้อหา คณะกรรมการบริหารชุดวิชา 13312 การวิเคราะหส์ารสนเทศ 
  - กรรมการด้านเนื้อหา คณะกรรมการบริหารชุดวิชา 13314 การจัดการองค์การสารสนเทศ 
  - กรรมการด้านเนื้อหา คณะกรรมการบริหารชุดวิชา 13321 การเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกจิ 
  - กรรมการด้านเนื้อหา คณะกรรมการบริหารชุดวิชา 13401 ประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร ์
  - กรรมการด้านเนื้อหา คณะกรรมการบริหารชุดวิชา 13414 การจัดการทรพัยากรสารสนเทศท้องถ่ิน 
  - กรรมการด้านเนื้อหา คณะกรรมการบริหารชุดวิชา 13421 การจัดการงานสำนักงาน 
 - กรรมการ คณะกรรมการกลุม่ปรับปรงุชุดวิชา 13202 การสื่อสารในงานสารสนเทศ 
 - กรรมการ คณะกรรมการกลุม่ปรับปรงุชุดวิชา 13312 การวิเคราะหส์ารสนเทศ 
  - กรรมการ คณะกรรมการกลุม่ปรับปรงุชุดวิชา 13321 การเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกจิ 

- กรรมการ คณะกรรมการกลุม่ปรับปรงุชุดวิชา 13411 ทรพัยากรสารสนเทศลักษณะพเิศษ 
  - กรรมการ คณะกรรมการกลุม่ปรับปรงุชุดวิชา 13421 การจัดการงานสำนักงาน 



 

 

 

8.  ตำรา/หนังสือ/เอกสารประกอบการสอน   

ชมภูนุช สุนทรนนท์.  (2563). หน่วยที่ 10 การเขียนแสดงไมตรีจิต ใน เอกสารการสอนชุดวิชา  
13321 การเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกจิ หน่วยที่ 8-15 (ฉบับปรับปรงุครัง้ที่ 3, หน้า 10-1 – 10-49).  
นนทบุร ี: สาขาวิชาศิลปศาสตร์ แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

_____________. (2562). หน่วยที่ 10 การสื่อสารมวลชนในงานสารสนเทศ ใน เอกสารการสอนชุดวิชา  
13202 การสือ่สารในงานสารสนเทศ หน่วยที่ 8-15 (ฉบบัปรับปรุงครั้งที่ 3, หนา้ 10-1 – 10-51).  
นนทบุร ี: สาขาวิชาศิลปศาสตร์ แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

_____________. (2562). หน่วยที่ 13 การสื่อสารเพื่อการจัดการความรู้ในงานสารสนเทศ ใน เอกสารการ 
สอนชุดวิชา 13202 การสื่อสารในงานสารสนเทศ หน่วยที่ 8-15 (ฉบบัปรับปรงุครัง้ที่ 3, หน้า 13-1 –  
13-52). นนทบรุี : สาขาวิชาศิลปศาสตร์ แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

_____________. (2561). หน่วยที่ 5 การจัดการงานเลขานุการ ใน เอกสารการสอนชุดวิชา 13421  
การจัดการงานสำนักงาน หน่วยที่ 1-8 (ฉบับปรบัปรุงครั้งที่ 3, หน้า 5-1 – 5-29). นนทบรุ ี: สาขาวิชา
ศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

_____________. (2561). หน่วยที่ 6 สารสนเทศจากคำบอกเล่า ใน เอกสารการสอนชุดวิชา 13411  
ทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพิเศษ หน่วยที่ 1-7 (ฉบบัปรับปรุงครั้งที่ 3, หน้า 6-1 – 6-54).  
นนทบุร ี: สาขาวิชาศิลปศาสตร์ แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  

ชมภูนุช สุนทรนนท์ และรุ้งฟ้า ฐิโนทัย. (2561). หน่วยที่ 13 การจัดการในงานวิเคราะหส์ารสนเทศ ใน  
เอกสารการสอนชุดวิชา 13312 การวิเคราะหส์ารสนเทศ หน่วยที่ 8-15 (ฉบบัปรับปรุงครั้งที่ 3,  
หน้า 13-1 – 13-54). นนทบุร ี: สาขาวิชาศิลปศาสตร์ แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  

ชมภูนุช สุนทรนนท์. (2554). บอกตัวเองให้อยู่อย่างภูเขา: มรรควิธีการสื่อสารเพ่ือยกระดับจิตและพัฒนาตน.  
กรุงเทพฯ : แอคทีฟ โฟกสั. 

 

9.  งานวิจัย  

ชมภูนุช สุนทรนนท์. (2557). การสื่อสารเพื่อการจัดการความรู้ขององค์การธุรกิจช้ันนำในประเทศไทย.  
ดุษฎีนิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
รางวัลดุษฎีนิพนธ์ดีมาก ในกลุม่มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

_____________. (2549). การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของห้องสมุดมารวยตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย.  
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  
รางวัลวิทยานิพนธ์ด ีในกลุม่สงัคมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และได้รบัคัดเลือกให้
นำเสนอในการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ 

 



 

 

 

10.  บทความ 
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_____________ (2551) “การบรหิารลูกค้าสัมพันธ์ของหอ้งสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย”  
วารสารบัณฑิตศึกษา มสธ. 1, 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม): 13-24 

_____________ (2550) “การบรหิารลูกค้าสัมพันธ์ของหอ้งสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย”   
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(เมษายน): 136-144 

_____________ (2550) “การบรหิารลูกค้าสัมพันธ์: กรณีศึกษาห้องสมุดมารวย ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ 
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