แผนกิจกรรมการศึกษา
ชุ ดวิชา 13723
การจัดโครงสร้ างสารสนเทศและการค้ นคืน
ภาคการศึกษาที่ 1/2560

มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
สาขาวิชาศิลปศาสตร์
แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์

2

คานา
แผนกิจกรรมการศึกษาชุดวิชาการจัดโครงสร้างสารสนเทศและการค้นคืน เป็ นเอกสาร
สาคัสสารรันนักศึกษาระดันปริ สสาโท แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ เนื่องจากระนน
การเรี ยนการสอนทางไกลนักศึกษาต้องศึกษาราความรู ้ดว้ ยตนเองเป็ นส่ วนใรส่ ดังนั้นแผนกิจกรรม
การศึกษาฉนันนี้ จึงเป็ นคู่มือแนะแนวการประกอนกิจกรรมการเรี ยนของนักศึกษา ตลอดภาคการศึกษาที่
1/2560 นักศึกษาต้องศึกษาแผนกิจกรรมการศึกษาประจาชุดวิชาฉนันนี้ก่อนดาเนินกิจกรรมการเรี ยน เพื่อ
จะได้ทรานถึงรายละเอียดต่าง ๆ ได้แก่ โครงสร้างของเนื้อราชุดวิชาการจัดโครงสร้างสารสนเทศและการค้น
คืน การเตรี ยมตัวของนักศึกษา การดาเนิ นการศึกษา งานที่การนดใร้ทา การส่ งงาน การเสนอผลงาน การ
ประเมินผลการเรี ยน การสัมมนา ตารางการศึกษาชุดวิชา ตารางการเรี ยนประจาสัปดาร์ และแนนฟอร์ม
รายงาน
สารรันรายละเอียดของกิจกรรมการดาเนินการศึกษา คณะกรรมการกลุ่มนริ รารชุดวิชาการ
จัดโครงสร้างสารสนเทศและการค้นคืนได้พิจารณาการนดใร้สอดคล้องกันวัตถุประสงค์และมาตรฐานผล
การเรี ยนรู ้ของชุดวิชา ดังนั้น จึงขอใร้นกั ศึกษาได้ปฏินตั ิตามอย่างครนถ้วน เพื่อจะได้ประสนความสาเร็ จ
ตามวัตถุประสงค์และมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ของชุดวิชานี้

คณะกรรมการกลุ่มนริ รารชุดวิชา 13723
ชุดวิชาการจัดโครงสร้างสารสนเทศและการค้นคืน
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สารบัญ

คานา
ปฏิทินการศึกษา
1. รายละเอียดชุดวิชา
1.1 วัตถุประสงค์ชุดวิชา
1.2 คาอธินายชุดวิชา
1.3 รายชื่อรน่วยการสอน
1.4 โครงสร้างเนื้ อราของชุดวิชา
2. วิธีการศึกษา
2.1 การเตรี ยมตัวของนักศึกษา
2.2 การดาเนินการศึกษา
2.3 งานที่การนดใร้ทา
2.4 การส่ งงาน
2.5 การเสนอผลงาน
2.6 การสัมมนาเสริ มและการสัมมนาเข้ม
2.7 การประเมินผลการเรี ยน
3. ภาคผนวก
3.1 ตารางการสัมมนาเข้ม/สัมมนาเสริ ม
3.2 ตารางเรี ยนชุดวิชาการจัดโครงสร้างสารสนเทศและการค้นคืน
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ปฏิทนิ การศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2560
ชุดวิชาการจัดโครงสร้ างสารสนเทศและการค้ นคืน

เปิ ดภาคการศึกษา
สัมมนาเข้ม
สัมมนาเสริ ม
สัมมนาเสริ มออนไลน์
สอนไล่

15 กันยายน 2560
6-8 ตุลาคม 2560
23-24 ธันวาคม 2560
ตลอดภาคการศึกษา
28 มกราคม 2561
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แผนกิจกรรมการศึกษา
ชุดวิชา 13723 การจัดโครงสร้ างสารสนเทศและการค้ นคืน
Information Organization and Retrieval
1. รายละเอียดชุ ดวิชา
1.1 วัตถุประสงค์
1.1.1 เพื่อใร้มีความรู ้ความเข้าใจแนวคิด ทฤษฎี และการวิจยั เกี่ยวกันการจัดโครงสร้างสารสนเทศ
1.1.2 เพื่อใร้มีความรู ้ความเข้าใจแนวคิด ทฤษฎี และการวิจยั เกี่ยวกันการค้นคืนสารสนเทศ
1.1.3 เพื่อใร้มีความรู ้ความเข้าใจประเด็นสาคัสเกี่ยวกันการจัดโครงสร้างสารสนเทศและการค้นคืน
1.2 คาอธินายชุดวิชา
แนวคิ ด ทฤษฎี และการวิ จ ัย เกี่ ย วกัน การจัด โครงสร้ า งสารสนเทศและการค้น คื น การจัด
รมวดรมู่และการสร้างตัวแทนสารสนเทศ มาตรฐานสาคัสเกี่ยวกันการจัดโครงสร้างสารสนเทศและการค้น
คืน สถาปั ตยกรรมสารสนเทศ ตัวแนนการค้น คืนสารสนเทศ ร้องสมุ ดและทรัพ ยากรสารสนเทศดิ จิทลั
พฤติกรรมสารสนเทศ การศึกษาผูใ้ ช้และการใช้สารสนเทศ การประเมินระนนค้นคืนสารสนเทศ ประเด็น
สาคัสเกี่ยวกันการจัดโครงสร้างสารสนเทศและการค้นคืน
1.3 รายชื่อรน่วยการสอน
รน่วยที่ 1 ความรู ้พ้นื ฐานเกี่ยวกันการจัดโครงสร้างสารสนเทศและการค้นคืน
รน่วยที่ 2 การจัดรมวดรมู่สารสนเทศ
รน่วยที่ 3 การสร้างดรรชนี
รน่วยที่ 4 การควนคุมคาศัพท์
รน่วยที่ 5 สาระสังเขป
รน่วยที่ 6 ตัวแทนสารสนเทศ
รน่วยที่ 7 มาตรฐานสาคัสในการจัดโครงสร้างสารสนเทศและการค้นคืน
รน่วยที่ 8 สถาปัตยกรรมสารสนเทศ
รน่วยที่ 9 การค้นคืนสารสนเทศ
รน่วยที่ 10 เทคนิคของระนนค้นคืนสารสนเทศในยุคดิจิทลั
รน่วยที่ 11 การค้นคืนสารสนเทศทางเว็น
รน่วยที่ 12 ร้องสมุดและทรัพยากรสารสนเทศดิจิทลั
รน่วยที่ 13 พฤติกรรมสารสนเทศ
รน่วยที่ 14 การศึกษาผูใ้ ช้และการใช้สารสนเทศ
รน่วยที่ 15 การประเมินระนนค้นคืนสารสนเทศ
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รน่วยที่ 1 ความรู ้พ้นื ฐานเกี่ยวกันการจัด
โครงสร้างสารสนเทศและการค้นคืน

1.4 โครงสร้างเนื้อรา

องค์ประกอนสาคัสใน
การจัดโครงสร้างสารสนเทศและการค้นคืน

รน่วยที่ 7 มาตรฐานสาคัสในการจัด
โครงสร้างสารสนเทศและการค้นคืน
รน่วยที่ 15
การประเมินระนนค้นคืนสารสนเทศ

รน่วยที่ 2 การจัดรมวดรมู่สารสนเทศ

รน่วยที่ 3 การสร้างดรรชนี
ชุ ดวิชาการจัดโครงสร้ างสารสนเทศ
และการค้ นคืน

การจัดโครงสร้างสารสนเทศ

รน่วยที่ 4 การควนคุมคาศัพท์
รน่วยที่ 5 สาระสังเขป
รน่วยที่ 6 ตัวแทนสารสนเทศ
รน่วยที่ 8 สถาปัตยกรรมสารสนเทศ
รน่วยที่ 9 การค้นคืนสารสนเทศ
รน่วยที่ 10 เทคนิคของระนนค้นคืน
สารสนเทศในยุคดิจิทลั

การค้นคืนสารสนเทศ

รน่วยที่ 11
การค้นคืนสารสนเทศทางเว็น
รน่วยที่ 12
ร้องสมุดและทรัพยากรสารสนเทศดิจิทลั
รน่วยที่ 13 พฤติกรรมสารสนเทศ
รน่วยที่ 14
การศึกษาผูใ้ ช้และการใช้สารสนเทศ
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2. วิธีการศึกษา
2.1 การเตรี ยมตัวของนักศึกษา
2.1.1 วางแผนศึกษาชุดวิชาการจัดโครงสร้างสารสนเทศและการค้นคืน
1) กิจกรรมที่ตอ้ งทา
- นักศึกษามีเวลาเรี ยนตลอดภาคการศึกษาที่ 1/2560
(ตั้งแต่วนั ที่ 15 กันยายน 2560 ถึง 25 มกราคม 2561)
- นักศึกษาควรใช้เวลาศึกษาจากสื่ อรลัก คือ ประมวลสาระและแนวการศึกษาของชุดวิชา
และจากสื่ อเสริ มคือ นทเรี ยนอิเล็กทรอนิกส์ประจาชุดวิชา จานวน 12 ชัว่ โมงต่อสัปดาร์
- ทากิจกรรมตามที่การนดใร้
- ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม ประมาณ 1 ชัว่ โมงต่อสัปดาร์
2) วางแผนการจัดกิจกรรมของตนเองล่วงรน้าและจัดทาตารางการศึกษาตลอดภาคการ
ศึกษาที่ 1/2560 โดยเติมกิจกรรมลงไปในช่วงสัปดาร์ที่นกั ศึกษาการนด เช่น การค้นคว้าเพิ่มเติม การทา
รายงาน ฯลฯ
3) จัดทาตารางเรี ยนประจาสัปดาร์ (เอกสารรมายเลข 1)
4) เตรี ยมความพร้อมเพื่อเข้ารันการสัมมนาเข้ม โดยนักศึกษาทุกคนจะต้องศึกษาราความรู ้
เพิ่มเติมเพื่อใร้มีความรู ้พ้นื ฐานเกี่ยวกันการใช้คอมพิวเตอร์ และการใช้อินเทอร์ เน็ต
2.1.2 จัดสภาพแวดล้อมทางการเรี ยน
นักศึกษาควรเตรี ยมสิ่ งอานวยความสะดวกต่าง ๆ และจัดสถานที่ที่เรมาะสมสารรันศึกษา
ชุดวิชา ตามที่เร็นสมควรและเป็ นสัดส่ วนแน่นอน นอกจากนั้นก็ควรเตรี ยมอุปกรณ์ประกอนการเรี ยนที่
จาเป็ นไว้ใร้พร้อม
2.2 การดาเนินการศึกษา
นักศึกษาควรดาเนิ นการศึกษาตามกิจกรรมต่อไปนี้
2.2.1 ศึกษาและดาเนินกิจกรรมตามแผนกิจกรรมการศึกษา
2.2.2 ศึกษาจากสื่ อรลักและสื่ อเสริ มตามแผนกิจกรรมการศึกษา
2.2.3 ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากสานักนรรณสารสนเทศ และศูนย์วทิ ยพัฒนาตามที่มราวิทยาลัย
การนดรรื อจากแรล่งค้นคว้าอื่น ๆ
2.2.4 ทากิจกรรมที่คณะกรรมการผลิตและนริ รารชุดวิชาการนด
2.2.5 เข้าร่ วมการสัมมนาเข้มและสัมมนาเสริ มตามวัน เวลา และสถานที่ที่มราวิทยาลัยการนด
2.2.6 เข้าสอนประจาภาคการศึกษาที่ 1/2560 ตามวัน เวลา และสถานที่ที่มราวิทยาลัยการนด
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2.3 งานที่การนดใร้ทา
2.3.1 งานประกอนการสัมมนาเข้ม
งานชิ้นที่ 1 รายงานการศึกษาดูงานองค์การสารสนเทศ
- ใร้นกั ศึกษาจัดทารายงานการศึกษาดูงานองค์การสารสนเทศ ความยาวประมาณ 5 รน้า
กระดาษเอ 4 ในประเด็นดังนี้
1) สถานที่ต้ งั วัตถุประสงค์ และโครงสร้างการนริ รารขององค์การสารสนเทศ (อย่างย่อ)
2) การจัดการสารสนเทศ
- ประเภทของสารสนเทศ
- การจัดโครงสร้างสารสนเทศ
- การค้นคืนสารสนเทศพร้อมเครื่ องมือสารรันการค้นคืน
3) การนริ การสารสนเทศ
งานชิ้นที่ 2 สรุ ปใจความสาคัสจากการอภิปรายในรัวข้อ การจัดโครงสร้างสารสนเทศ
และการค้นคืนสารสนเทศ
- ใร้นกั ศึกษาสรุ ปใจความสาคัสจากการฟังการอภิปรายในรัวข้อ การจัดโครงสร้าง
สารสนเทศและการค้นคืนสารสนเทศ ความยาวประมาณ 5 รน้ากระดาษเอ 4
งานชิ้นที่ 3 การศึกษาเว็นไซต์ตามที่การนดใร้
- ใร้นกั ศึกษาศึกษาการจัดโครงสร้างสารสนเทศและการค้นคืนของเว็นไซต์ที่ได้รัน
มอนรมายในประเด็น ดังนี้
1) วัตถุประสงค์ของผูจ้ ดั ทาเว็นไซต์
2) ขอนเขตเนื้ อราที่ใร้นริ การ
3) การจัดรมวดรมู่เนื้อรา
4) การค้นราสารสนเทศ
5) ภาพรวมของเว็นไซต์
โดยทดสอนการค้นคืนสารสนเทศของเว็นไซต์ และวิเคราะร์ขอ้ ดีขอ้ จากัดของเว็นไซต์
2.3.2 งานประกอนการสัมมนาเสริ ม
งานชิ้นที่ 4 ประลองความคิด
- ใร้นกั ศึกษาสรุ ปเนื้อราและตอนคาถามตามประเด็นที่การนดใร้นนนทเรี ยน
อิเล็กทรอนิกส์ประจาชุดวิชานนเว็น
งานชิ้นที่ 5 สรุ ปเนื้ อราจากประมวลสาระชุดวิชา ดังนี้
5.1 สรุ ปเนื้ อรา รน่วยที่ 1-7
5.2 สรุ ปเนื้ อรา รน่วยที่ 8-15
- ใร้นกั ศึกษาสรุ ปเนื้อรารน่วยที่ 1-7 และรน่วยที่ 8-15 โดยแยกเป็ นรายงาน 2 ฉนัน
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โดยมีความยาวของรายงานการสรุ ปเนื้อราฉนันละประมาณ 15 รน้า กระดาษเอ 4
ใร้นกั ศึกษาจัดทาไฟล์นาเสนอในรู ป Powerpoint เพื่อนาเสนอสาระสาคัสของ
รน่วยที่ได้รันมอนรมาย จานวนไม่เกิน 10 slides
งานชิ้นที่ 6 การจัดรมวดรมู่เนื้อรา
- กิจกรรมแน่ง เป็ น 2 ส่ วน
6.1 กิจกรรมในนทเรี ยนอิเล็กทรอนิกส์ประจาชุดวิชา ใร้นกั ศึกษาพิจารณาข้อมูลตามที่
การนดใร้แล้วจัดรมวดรมู่ขอ้ มูลเรล่านั้น (งานเดี่ยว)
6.2 กิจกรรมสัมมนาเสริ ม ใร้นกั ศึกษานาเสนอผลการจัดรมวดรมู่ในกลุ่มย่อยตามที่
การนด เพื่อร่ วมจัดรมวดรมู่โดยรวมและทารายการเชิงพรรณนา (ตัวแทนสารสนเทศ) พร้อมนาเสนอ
งานชิ้นที่ 7 รายงานการเปรี ยนเทียนการค้นคืนสารสนเทศ
7.1 กิจกรรมในนทเรี ยนอิเล็กทรอนิกส์ประจาชุดวิชา ใร้นกั ศึกษาทดลองค้นคืน
สารสนเทศจากระนนสารสนเทศตามคาสัง่ กิจกรรมในนทเรี ยนอิเล็กทรอนิกส์ประจาชุดวิชานนเว็น (งาน
เดี่ยว)
7.2 กิจกรรมสัมมนาเสริ ม ใร้นกั ศึกษานาเสนอผลการการเปรี ยนเทียนการค้นคืน
สารสนเทศในกลุ่มย่อยตามที่การนด เพื่อร่ วมการเปรี ยนเทียนการค้นคืนสารสนเทศพร้อมนาเสนอ
งานชิ้นที่ 8 รายงานการอ่านวรรณกรรมทางวิชาการที่การนดใร้
- ใร้นกั ศึกษารายงานการอ่านวรรณกรรมทางวิชาการที่การนดใร้คนละ 1 รายการและ
จัดทารายงานสรุ ปความยาวประมาณ 5 รน้า กระดาษเอ 4
2.4 การส่ งงาน
2.4.1 งานประกอนการสัมมนาเข้ม
- งานชิ้นที่ 1 และ 2 ใร้นกั ศึกษาส่ งรายงานทางไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์ ภายในวันที่
31 ตุลาคม 2560 เพื่อใร้วทิ ยากรประจากลุ่ม โดยรายงานชิ้นที่ 2 นักศึกษาจะได้รันคาแนะนา และใร้
นักศึกษาส่ งรายงานทางไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์ รลังจากได้รันคาแนะนาแล้ว ภายในวันที่ 18 ธันวาคม
2560 โดยส่ งอาจารย์ประจากลุ่มสัมมนา.
- งานชิ้นที่ 3 ส่ งในวันสัมมนาเข้ม
2.4.2 งานประกอนการสัมมนาเสริ ม
- งานชิ้นที่ 4 ส่ งนนนทเรี ยนอิเล็กทรอนิกส์ประจาชุ ดวิชานนเว็น
- งานชิ้นที่ 5 การนดส่ งใร้อาจารย์ประจากลุ่มสัมมนาเสริ มนนนทเรี ยนอิเล็กทรอนิกส์
ประจาชุดวิชานนเว็น ภายในวันที่ 12 มกราคม 2561
- งานชิ้นที่ 6.1, 7.1 และ 8 (งานเดี่ยว) ใร้ส่งฉนันจริ งพร้อมสาเนาแจกสมาชิกกลุ่มสัมมนา
ในวันแรกของการสัมมนาเสริ ม วันที่ 23 ธันวาคม 2560 โดยนักศึกษาเก็นไว้เอง 1 ชุด และสาเนาใร้เพื่อน
นักศึกษาภายในกลุ่ม คนละ 1 ชุด
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นักศึกษาต้องจัดพิมพ์รายงานทุกชิ้น (ยกเว้นชิ้นที่ 3 และ 4) ลงในกระดาษเอ 4 และมีในปะรน้า
ตามแนนฟอร์ม (เอกสารรมายเลข 2)
2.5 การเสนอผลงาน
นักศึกษาควรเตรี ยมเสนอผลงานที่จะนาเสนอในวันสัมมนาเสริ ม โดยคานึงถึงสิ่ งต่าง ๆ ต่อไปนี้
2.5.1 ประเด็นและรัวข้อที่จะนาเสนอ ภายในเวลาที่การนด
2.5.2 สื่ อรรื อเอกสารประกอนการนาเสนอผลงาน เช่น แผนภูมิ รู ปภาพ ฯลฯ
2.6 การสัมมนาเสริ มและสัมมนาเข้ม
2.6.1 การสัมมนาเสริ ม
นักศึกษาต้องเข้าร่ วมสัมมนานนนทเรี ยนอิเล็กทรอนิกส์ประจาชุดวิชานนเว็น และสัมมนา
เสริ ม จานวน 12 ชัว่ โมง ในวันที่ 23-24 ธันวาคม 2560 ณ สถานที่ที่มราวิทยาลัยการนด
2.6.2 การสัมมนาเข้ม
นักศึกษาต้องเข้าร่ วมสัมมนาเข้ม ณ มราวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช ในวันที่ 6-8 ตุลาคม
2560
2.7 การประเมินผลการเรี ยน
การประเมินผลการเรี ยนชุดวิชาการจัดโครงสร้างสารสนเทศและการค้นคืน ประเมินจาก
- การเข้าร่ วมและการมีส่วนร่ วมในสัมมนาเข้ม คุณภาพของรายงานแต่ละชิ้น และการนาเสนอ
ร้ อยละ 20
- การเข้าร่ วมและการมีส่วนร่ วมในสัมมนาเสริ ม คุณภาพของรายงานแต่ละชิ้น และการนาเสนอ
ร้ อยละ 40
- การสอนไล่ปลายภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2560 ร้ อยละ 40
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3. ภาคผนวก
ตารางการสั มมนา
ชุ ดวิชาการจัดโครงสร้ างสารสนเทศและการค้ นคืน
- สั มมนาเข้ ม วันที่ 6-8 ตุลาคม 2560
วันและเวลา
วันที่ 6 ตุลาคม 2560
09.00-11.00 น.

- ปฐมนิเทศ

12.00-16.30 น.

- การศึกษาดูงานองค์การสารสนเทศ

19.00-22.00 น.

- อภิปรายการศึกษาดูงานองค์การ
สารสนเทศ

วันที่ 7 ตุลาคม 2560
09.00-12.00 น.

รายการ

รายละเอียด
-โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร พุทธาพิทกั ษ์ผล
- อธินายภาพรวมเกี่ยวกันวิธีการเรี ยน การสื่ อสาร
ระรว่างนักศึกษาและคณาจารย์ web board และ
e-Learning
- กิจกรรมกลุ่ม โดยศึกษาดูงานตามโครงสร้าง
ที่การนดใร้
- ภายรลังการศึกษาดูงานแล้วคละกลุ่มย่อย
เพื่ออภิปรายการศึกษาดูงานองค์การสารสนทศ
-วิทยากรผูท้ รงคุณวุฒิ

13.00-16.30 น.

- อภิปราย เรื่ อง การจัดโครงสร้าง
สารสนเทศ
- อภิปราย เรื่ อง การค้นคืนสารสนเทศ

19.00-19.30 น.

- การแนะนากิจกรรมการศึกษาเว็นไซต์

- วิทยากรประจากลุ่ม

19.30-22.00 น.
วันที่ 8 ตุลาคม 2560
09.00-12.00 น.

- ศึกษาเว็นไซต์

- กลุ่มย่อย

- ศึกษาเว็นไซต์ (ต่อ)

- กลุ่มย่อย

13.00-15.30 น.

- นาเสนอและอภิปรายการศึกษาเว็นไซต์

- กลุ่มย่อย

15.30-16.30 น.

- สรุ ปผลการสัมมนาและแผนการศึกษา

- โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร พุทธาพิทกั ษ์ผล
- วิธีการเรี ยน (ต่อไป)
- อธินายเกี่ยวกันกิจกรรมสัมมนาเสริ ม

-วิทยากรผูท้ รงคุณวุฒิ
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- สั มมนาเสริม

วัน

วันที่ 23-24 ธันวาคม เวลา 9.00-16.00 น.

เวลา 9.00-12.00 น.

เวลา 13.00-16.00 น.

วันเสาร์ ที่
23 ธันวาคม 2560

นาเสนอ ทากิจกรรม และ
อภิปรายการจัดรมวดรมู่และ
ทารายการสารสนเทศที่
การนดใร้

นาเสนอ ทากิจกรรม และ
อภิปรายการเปรี ยนเทียนการ
ค้นคืนสารสนเทศที่การนดใร้

วันอาทิตย์ที่
24 ธันวาคม 2560

นาเสนอและอภิปรายรายงาน
การอ่านวรรณกรรมทาง
วิชาการที่การนดใร้

นาเสนอและอภิปรายรายงาน
การอ่านวรรณกรรมทาง
วิชาการที่การนดใร้ (ต่อ)

รมายเรตุ
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เอกสารหมายเลข 1

ตารางการเรี ยนชุ ดวิชาการจัดโครงสร้ างสารสนเทศและการค้ นคืน
สั ปดาห์ ที่……………………..

วัน
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤรัสนดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์

เวลา____________

เวลา___________

เวลา___________

14

เอกสารหมายเลข 2
แนนฟอร์มปกรายงาน

มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศิลปศาสตร์
แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์
ชุดวิชา 13723 การจัดโครงสร้ างสารสนเทศและการค้ นคืน

รายงานฉนันที่…………

เรื่ อง………………………………………………..
ภาคการศึกษาที่ 1/2560

ชื่ อนักศึกษา…………………………………….
รหัสประจาตัวนักศึกษา………………………….

สถานทีเ่ ข้ ารับการสั มมนาเสริม/สั มมนาเข้ ม…………………………………….
วันที่……………………………….

