
ตารางสอนหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
ภาคเรียนที่ 1/2560 ส าหรับนักศึกษารหัส 58 (ปี 3) 

วัน/เวลา 08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 
จันทร ์ 1633120  

โปรแกรมประยุกต์ส าหรับงานห้องสมุดและสารสนเทศ 
ตอนเรียน A1 เวลา 08.00-12.00 น. 

ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด ห้อง 11204 

  

อังคาร 1633122 
การพัฒนาเว็บห้องสมุดและสารสนเทศ 
ตอนเรียน A1 เวลา 08.00-12.00 น. 
ผศ.ดร.ปริศนา มัฌชิมา ห้อง 11204 

 1633207 
การวิจัยเบื้องต้นทางบรรณารักษ์ฯ   

ตอนเรียน A1 เวลา 13.00-17.00 น. 
อาจารย์ ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์ ห้อง 32301 

 

พุธ  
 

พฤหัส 1634510 
สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ 

ตอนเรียน A1 เวลา 08.00-12.00 น. 
 อาจารย์ ดร.นันทวัน  เรืองอร่าม ห้อง 11204 

 
 
 
 

1634104 
เครือข่ายทางสังคมห้องสมุดและสารสนเทศ 

ตอนเรียน A1 เวลา 13.00-17.00 น. 
อาจารย์ ดร.จิตชิน  จิตติสุขพงษ์ ห้อง 11204 

 

ศุกร์ 1633118 
การเขียนโปรแกรมข้ันพ้ืนฐานส าหรับงานห้องสมุดและ

สารสนเทศ ตอนเรียน A1 เวลา 08.00-12.00 น. 
อ.ชูติวรรณ บุญอาชาทอง ห้อง 11204 

 
 

 
 

1634418  
การจัดการความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ตอนเรียน A1 เวลา 13.00-17.00 น. 

อ.รัชฎาพร ธิราวรรณ/ผศ.ดร.ฐิติยา เนตรวงศ์ ห้อง 32301 

 
 
 

 



ตารางสอนหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
ภาคเรียนที่ 1/2560 ส าหรับนักศึกษารหัส 59 (ปี 2)  

วัน/เวลา 08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 
จันทร์ 2500107 

มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ตอนเรียน A1 
เวลา 08.00-11.00 น.                

อาจารย์ ดร.ยุสนีย์  โสมทัศน์ ห้อง 32301  

1500113 
ภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะการเรียน ตอนเรียน C1 

เวลา 11.30-14.30 น. 
อาจารย์นที  เพชรสุนทร ห้อง 32301  

 

อังคาร  
 
 
 

1632311 
การบริการอ้างอิงและสารสนเทศ 

ตอนเรียน A1 เวลา 13.00-17.00 น. 
ผศ.ดร.บุญญลักษม์  ต านานจิตร  ห้อง 11502 

 
 
 

 
พุธ 1632207 

การจัดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ 
ตอนเรียน A1 เวลา 08.00-12.00 น. 

อาจารย์ ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์ ห้อง 32301  

 
 
 

พฤหัส 2000106 
ศิลปะการด ารงชีวิต  

ตอนเรียน B1 เวลา 08.00-11.00 น. 
อาจารย์ ดร.วรกมล วงษ์สถาปนาเลิศ ห้อง 32301 

 1632310 
การศึกษาผู้ใช้ 

ตอนเรียน A1 เวลา 13.00-17.00 น. 
อาจารย์ ดร.นันทวัน เรืองอร่าม ห้อง 32301 

 

ศุกร์ 1632206 
การท ารายการทรัพยากรสารสนเทศ 
ตอนเรียน A1 เวลา 08.00-12.00 น. 

ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด ห้อง 32301 

 
 
 

 



ตารางสอนหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
ภาคเรียนที่ 1/2560 ส าหรับนักศึกษารหัส 60 (ปี 1)  

วัน/เวลา 08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 
จันทร์  

อังคาร 1632309 
การค้นคืนสารสนเทศ 

ตอนเรียน A1 เวลา 08.00-12.00 น. 
 ผศ.ดร.บุญญลักษม์ ต านานจิตร และ ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด  

ห้อง 32302 

 
 
 

 

1631602 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในงานห้องสมุด 

และสารสนเทศ ตอนเรียน A1 เวลา 13.00-16.00 น. 
ดร.พันชัย เม่นฉาย ห้อง 32302 

 
 
 
 

 
พุธ 1631405 

การจัดระบบสารสนเทศและความรู้ 
ตอนเรียน A1 เวลา 08.00-11.00 น. 

ผศ.ดร.บุญญลักษม์  ต านานจิตร  ห้อง 32302 

 
 

พฤหัส  

ศุกร์ 1631102 
สารสนเทศ ห้องสมุด และสังคม 

ตอนเรียน A1 เวลา 08.00-11.00 น. 
อ.รัชฎาพร ธิราวรรณ  ห้อง 32302 

 
 
 

 

1631206 
การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 

ตอนเรียน A1 เวลา 13.00-17.00 น. 
ผศ.สายสุดา ปั้นตระกูล ห้อง 32302  

 

วันพฤหัสบดี นักศึกษารหัส 60 เรียนในรายวิชา 1500119 ภาษาไทยเพื่อพัฒนาความเป็นผู้รอบรู้  6(6-0-12)   
-ตอนเรียน B1 วันพฤหัสบดี เวลา 08.00-11.00 น.,11.30-14.30 น. ห้อง 242 
 


