
ตารางสอนหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
ภาคเรียนที่ 1/2561 ส าหรับนักศึกษารหัส 59 (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. ห้อง Lab 11201 

ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด 

  

อังคาร 1633122 
การพัฒนาเว็บห้องสมุดและสารสนเทศ 

ตอนเรียน A1 เวลา 08.00-12.00 น. ห้อง Lab 11305 
ผศ.ดร.ปริศนา มัชฌิมา 

 1633207 
การวิจัยเบื้องต้นทางบรรณารักษฯ์   

ตอนเรียน A1 เวลา 13.00-17.00 น. ห้อง 32303 
ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ ์

 

พุธ 1633118 
การเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐานส าหรับงานห้องสมุดและ

สารสนเทศ ตอนเรียน A1 เวลา 08.00-12.00 น.      
ห้อง Self Study Room อาคารส านักวิทยบริการช้ัน 3 

อ.ชูติวรรณ บุญอาชาทอง 

 
 

1634104 
เครือข่ายทางสังคมห้องสมุดและสารสนเทศ 

ตอนเรียน A1 เวลา 13.00-17.00 น. ห้อง Lab 11307 
ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ ์

 
 

พฤหัส 1634510 
สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส ์

ตอนเรียน A1 เวลา 08.00-12.00 น. ห้อง Lab 11305 
ดร.นันทวัน เรืองอร่าม  

 
 
 
 

ศุกร ์ 1634418  
การจัดการความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ตอนเรียน A1 เวลา 08.00-12.00 น. ห้อง 32303 
ผศ.ดร.ฐิติยา เนตรวงษ์ 

 
 
 

 
 
 
 
 



ตารางสอนหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
ภาคเรียนที่ 1/2561 ส าหรับนักศึกษารหัส 60 (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 
จันทร ์ 4000112 

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
ตอนเรียน 

4000112 
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

ตอนเรียน 

 

อังคาร 1632206 
การท ารายการทรัพยากรสารสนเทศ 

ตอนเรียน A1 เวลา 08.00-12.00 น. ห้อง 32304 
ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด 

 
 
 

 

1632311 
การบริการอ้างอิงและสารสนเทศ 

ตอนเรียน A1 เวลา 13.00-17.00 น. ห้อง 32304 
ผศ.ดร.บุญญลกัษม์ ต านานจิตร 

 
 
 

 
พุธ 1632207 

การจัดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ 
ตอนเรียน A1 เวลา 08.00-12.00 น. ห้อง 32303 

ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ ์

 
 
 

1632310 
การศึกษาผู้ใช ้

ตอนเรียน A1 เวลา 13.00-17.00 น. ห้อง 32303 
ดร.นันทวัน เรืองอร่าม 

 
 

 

พฤหัส 1500120 
ภาษาอังกฤษเพื่อการน าตน 

ตอนเรียน 

 1500120 
ภาษาอังกฤษเพื่อการน าตน 

ตอนเรียน 

 

ศุกร ์  
 
 

 
 

 
 
 
 



ตารางสอนหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
ภาคเรียนที่ 1/2561 ส าหรับนักศึกษารหัส 61 (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 
จันทร ์ 1500201 

ความเป็นสวนดุสิต 
ตอนเรียน  

1500201 
ความเป็นสวนดุสิต 

ตอนเรียน  

 

อังคาร 1631603 
การอ่านภาษาอังกฤษส าหรับนักสารสนเทศ 

ตอนเรียน A1 เวลา 08.00-11.00 น. ห้อง 32303 
ผศ.ดร.ณัฐกฤตา สุวรรณทีป และ อ.HUBERT RUCH 

 
 
 

 

พุธ 1631105 
ทักษะจ าเป็นของนักสารสนเทศในยุคดิจิทลั 

ตอนเรียน A1 เวลา 08.00-12.00 น. ห้อง 32304 
ผศ.ดร.บุญญลกัษม์ ต านานจิตร 

 
 

1631104 
ทักษะการรู้สารสนเทศ 

ตอนเรียน A1 เวลา 08.00-12.00 น. ห้อง 32304 
ผศ.ดร.สายสุดา ปั้นตระกูล 

 
 

พฤหัส 1631307 
การบริการสารสนเทศ 

ตอนเรียน A1 เวลา 08.00-11.00 น. ห้อง 32304 
ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด 

1631103 
สารสนเทศ ห้องสมุด และสังคม 

ตอนเรียน A1 เวลา 11.30-14.30 น. ห้อง 32304 
ผศ.ดร.สายสุดา ปั้นตระกูล 

 
 
 
 

ศุกร ์  

 
 


