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ค าน า 
 

แผนกิจกรรมการศึกษาชุดวชิาการจดัโครงสร้างสารสนเทศและการคน้คืน  เป็นเอกสาร
ส าคสัส ารรันนกัศึกษาระดนัปริสสาโท แขนงวชิาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวชิาศิลปศาสตร์ เน่ืองจากระนน
การเรียนการสอนทางไกลนกัศึกษาตอ้งศึกษาราความรู้ดว้ยตนเองเป็นส่วนใรส่  ดงันั้นแผนกิจกรรม
การศึกษาฉนนัน้ี  จึงเป็นคู่มือแนะแนวการประกอนกิจกรรมการเรียนของนกัศึกษา  ตลอดภาคการศึกษาท่ี 
1/2562  นกัศึกษาตอ้งศึกษาแผนกิจกรรมการศึกษาประจ าชุดวชิาฉนนัน้ีก่อนด าเนินกิจกรรมการเรียน  เพื่อ
จะไดท้รานถึงรายละเอียดต่าง ๆ ไดแ้ก่ โครงสร้างของเน้ือราชุดวชิาการจดัโครงสร้างสารสนเทศและการคน้
คืน การเตรียมตวัของนกัศึกษา การด าเนินการศึกษา งานท่ีก ารนดใรท้ า การส่งงาน การเสนอผลงาน การ
ประเมินผลการเรียน การสัมมนา ตารางการศึกษาชุดวชิา ตารางการเรียนประจ าสัปดาร์ และแนนฟอร์ม
รายงาน 

 ส ารรันรายละเอียดของกิจกรรมการด าเนินการศึกษา คณะกรรมการกลุ่มนริรารชุดวชิาการ
จดัโครงสร้างสารสนเทศและการคน้คืนไดพ้ิจารณาก ารนดใรส้อดคลอ้งกนัวตัถุประสงคแ์ละมาตรฐานผล
การเรียนรู้ของชุดวชิา ดงันั้น  จึงขอใรน้กัศึกษาไดป้ฏินติัตามอยา่งครนถว้น เพื่อจะไดป้ระสนความส าเร็จ
ตามวตัถุประสงคแ์ละมาตรฐานผลการเรียนรู้ของชุดวชิาน้ี 
 
 
 

           คณะกรรมการกลุ่มนริรารชุดวชิา 13723 
         ชุดวชิาการจดัโครงสร้างสารสนเทศและการคน้คืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

 

สารบัญ 

 

                   รนา้ 
ค าน า          2 

ปฏิทินการศึกษา         4 
1. รายละเอียดชุดวชิา 
 1.1 วตัถุประสงคชุ์ดวชิา        5 
 1.2 ค าอธินายชุดวชิา        5 

 1.3 รายช่ือรน่วยการสอน       5 
 1.4 โครงสร้างเน้ือราของชุดวชิา       6 

2. วธีิการศึกษา 
 2.1 การเตรียมตวัของนกัศึกษา       7 

 2.2 การด าเนินการศึกษา        7 
 2.3 งานท่ีก ารนดใรท้ า        8 

 2.4 การส่งงาน         9 
 2.5 การเสนอผลงาน        9  

 2.6 การสัมมนาเสริมและการสัมมนาเขม้     10 
 2.7 การประเมินผลการเรียน      10 

3. ภาคผนวก 

 3.1 ตารางการสัมมนาเขม้/สัมมนาเสริม     11-12 
 3.2 ตารางเรียนชุดวชิาการจดัโครงสร้างสารสนเทศและการคน้คืน  13 

 3.3 แนนฟอร์มปกรายงาน      14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 
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แผนกจิกรรมการศึกษา 
ชุดวชิา 13723 การจัดโครงสร้างสารสนเทศและการค้นคนื  

Information Organization and Retrieval 
 

1. รายละเอยีดชุดวชิา 
 1.1 วตัถุประสงค ์

 1.1.1  เพื่อใรมี้ความรู้ความเขา้ใจแนวคิด ทฤษฎี และการวจิยัเก่ียวกนัการจดัโครงสร้างสารสนเทศ 
 1.1.2  เพื่อใรมี้ความรู้ความเขา้ใจแนวคิด ทฤษฎี และการวจิยัเก่ียวกนัการคน้คืนสารสนเทศ 
 1.1.3 เพื่อใรมี้ความรู้ความเขา้ใจประเด็นส าคสัเก่ียวกนัการจดัโครงสร้างสารสนเทศและการคน้คืน 

 1.2 ค าอธินายชุดวชิา 
       แนวคิด ทฤษฎี และการวิจัยเก่ียวกันการจัดโครงสร้างสารสนเทศและการค้นคืน การจัด
รมวดรมู่และการสร้างตวัแทนสารสนเทศ มาตรฐานส าคสัเก่ียวกนัการจดัโครงสร้างสารสนเทศและการคน้
คืน สถาปัตยกรรมสารสนเทศ ตวัแนนการคน้คืนสารสนเทศ ร้องสมุดและทรัพยากรสารสนเทศดิจิทลั 
พฤติกรรมสารสนเทศ การศึกษาผูใ้ช้และการใช้สารสนเทศ การประเมินระนนคน้คืนสารสนเทศ ประเด็น
ส าคสัเก่ียวกนัการจดัโครงสร้างสารสนเทศและการคน้คืน 
 1.3 รายช่ือรน่วยการสอน 

 รน่วยท่ี 1 ความรู้พื้นฐานเก่ียวกนัการจดัโครงสร้างสารสนเทศและการคน้คืน 
รน่วยท่ี 2 การจดัรมวดรมู่สารสนเทศ 

รน่วยท่ี 3 การสร้างดรรชนี 
รน่วยท่ี 4 การควนคุมค าศพัท ์

รน่วยท่ี 5 สาระสังเขป 
รน่วยท่ี 6 ตวัแทนสารสนเทศ 

รน่วยท่ี 7 มาตรฐานส าคสัในการจดัโครงสร้างสารสนเทศและการคน้คืน 

รน่วยท่ี 8 สถาปัตยกรรมสารสนเทศ 
รน่วยท่ี 9 การคน้คืนสารสนเทศ 

รน่วยท่ี 10 เทคนิคของระนนคน้คืนสารสนเทศในยคุดิจิทลั 
รน่วยท่ี 11 การคน้คืนสารสนเทศทางเวน็ 

รน่วยท่ี 12 รอ้งสมุดและทรัพยากรสารสนเทศดิจิทลั 
รน่วยท่ี 13 พฤติกรรมสารสนเทศ 

รน่วยท่ี 14 การศึกษาผูใ้ชแ้ละการใชส้ารสนเทศ 
รน่วยท่ี 15 การประเมินระนนคน้คืนสารสนเทศ
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          1.4 โครงสร้างเน้ือรา  
 

   รน่วยท่ี 1 ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกนัการจดั
โครงสร้างสารสนเทศและการคน้คืน 

     

  องคป์ระกอนส าคสัใน 
การจดัโครงสร้างสารสนเทศและการคน้คืน 

 รน่วยท่ี 7 มาตรฐานส าคสัในการจดั
โครงสร้างสารสนเทศและการคน้คืน 

     

    รน่วยท่ี 15  
การประเมินระนนคน้คืนสารสนเทศ 

     

     
    รน่วยท่ี 2 การจดัรมวดรมู่สารสนเทศ 

     

    รน่วยท่ี 3 การสร้างดรรชนี 
     

ชุดวิชาการจัดโครงสร้างสารสนเทศ 

และการค้นคืน 

 การจดัโครงสร้างสารสนเทศ  รน่วยท่ี 4 การควนคุมค าศพัท ์

     

    รน่วยท่ี 5 สาระสังเขป 
     

    รน่วยท่ี 6 ตวัแทนสารสนเทศ 
     

    รน่วยท่ี 8 สถาปัตยกรรมสารสนเทศ 
     

    รน่วยท่ี 9 การคน้คืนสารสนเทศ 
     

    รน่วยท่ี 10 เทคนิคของระนนคน้คืน
สารสนเทศในยคุดิจิทลั 

     

  การคน้คืนสารสนเทศ  รน่วยท่ี 11 
การคน้คืนสารสนเทศทางเวน็ 

     

    รน่วยท่ี 12  
รอ้งสมุดและทรัพยากรสารสนเทศดิจิทลั 

     

    รน่วยท่ี 13 พฤติกรรมสารสนเทศ 
 

    รน่วยท่ี 14  
การศึกษาผูใ้ชแ้ละการใชส้ารสนเทศ 
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2. วธีิการศึกษา 
 2.1 การเตรียมตวัของนกัศึกษา 
       2.1.1 วางแผนศึกษาชุดวิชาการจดัโครงสร้างสารสนเทศและการคน้คืน 

   1) กิจกรรมท่ีตอ้งท า 
      - นกัศึกษามีเวลาเรียนตลอดภาคการศึกษาท่ี 1/2562 

        (ตั้งแต่วนัท่ี 15 กนัยายน 2562 ถึง 25 มกราคม 2563) 

      - นกัศึกษาควรใชเ้วลาศึกษาจากส่ือรลกั คือ ประมวลสาระและแนวการศึกษาของชุดวชิา 
และจากส่ือเสริมคือ นทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ประจ าชุดวชิา จ านวน 12 ชัว่โมงต่อสัปดาร์ 

      - ท  ากิจกรรมตามท่ีก ารนดใร ้
      - ศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติม ประมาณ 1 ชัว่โมงต่อสัปดาร์ 

   2) วางแผนการจดักิจกรรมของตนเองล่วงรนา้และจดัท าตารางการศึกษาตลอดภาคการ 
ศึกษาท่ี 1/2562 โดยเติมกิจกรรมลงไปในช่วงสัปดาร์ท่ีนกัศึกษาก ารนด เช่น การคน้ควา้เพิ่มเติม การท า
รายงาน ฯลฯ 
   3) จดัท าตารางเรียนประจ าสัปดาร์ (เอกสารรมายเลข 1)  
   4) เตรียมความพร้อมเพื่อเขา้รันการสัมมนาเขม้ โดยนกัศึกษาทุกคนจะตอ้งศึกษาราความรู้
เพิ่มเติมเพื่อใรมี้ความรู้พื้นฐานเก่ียวกนัการใชค้อมพิวเตอร์และการใชอิ้นเทอร์เน็ต 
       2.1.2 จดัสภาพแวดลอ้มทางการเรียน 

     นกัศึกษาควรเตรียมส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ และจดัสถานท่ีท่ีเรมาะสมส ารรันศึกษา
ชุดวชิา ตามท่ีเร็นสมควรและเป็นสัดส่วนแน่นอน นอกจากนั้นก็ควรเตรียมอุปกรณ์ประกอนการเรียนท่ี
จ าเป็นไวใ้รพ้ร้อม 
 2.2 การด าเนินการศึกษา 
       นกัศึกษาควรด าเนินการศึกษาตามกิจกรรมต่อไปน้ี 
       2.2.1 ศึกษาและด าเนินกิจกรรมตามแผนกิจกรรมการศึกษา 
       2.2.2 ศึกษาจากส่ือรลกัและส่ือเสริมตามแผนกิจกรรมการศึกษา 
       2.2.3 ศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติมจากส านกันรรณสารสนเทศ และศูนยว์ทิยพฒันาตามท่ีมราวทิยาลยั
ก ารนดรรือจากแรล่งคน้ควา้อ่ืน ๆ 
       2.2.4 ท ากิจกรรมท่ีคณะกรรมการผลิตและนริรารชุดวชิาก ารนด 

       2.2.5 เขา้ร่วมการสัมมนาเขม้และสัมมนาเสริมตามวนั เวลา และสถานท่ีท่ีมราวทิยาลยัก ารนด 
       2.2.6 เขา้สอนประจ าภาคการศึกษาท่ี 1/2562 ตามวนั เวลา และสถานท่ีท่ีมราวทิยาลยัก ารนด 
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  2.3 งานท่ีก ารนดใรท้ า 
       2.3.1 งานประกอนการสัมมนาเขม้  

    งานช้ินที ่1 รายงานการศึกษาดูงานองคก์ารสารสนเทศ 
    - ใรน้กัศึกษาจดัท ารายงานการศึกษาดูงานองคก์ารสารสนเทศ ความยาวประมาณ 5 รนา้ 
กระดาษเอ 4 ในประเด็นดงัน้ี 
    1) สถานท่ีตั้ง วตัถุประสงค ์และโครงสร้างการนริรารขององคก์ารสารสนเทศ (อยา่งยอ่) 
    2) การจดัการสารสนเทศ  
         - ประเภทของสารสนเทศ 

       - การจดัโครงสร้างสารสนเทศ 
       - การคน้คืนสารสนเทศพร้อมเคร่ืองมือส ารรันการคน้คืน  

  3) การนริการสารสนเทศ 

    งานช้ินที ่2 สรุปใจความส าคสัจากการอภิปรายในรวัขอ้ การจดัโครงสร้างสารสนเทศ
และการคน้คืนสารสนเทศ 
    - ใรน้กัศึกษาสรุปใจความส าคสัจากการฟังการอภิปรายในรวัขอ้ การจดัโครงสร้าง
สารสนเทศและการคน้คืนสารสนเทศ ความยาวประมาณ 5 รนา้กระดาษเอ 4  

    งานช้ินที ่3 การศึกษาเวน็ไซตต์ามท่ีก ารนดใร ้ 
    - ใรน้กัศึกษาศึกษาการจดัโครงสร้างสารสนเทศและการคน้คืนของเวน็ไซตท่ี์ไดรั้น
มอนรมายในประเด็น ดงัน้ี 
     1) วตัถุประสงคข์องผูจ้ดัท าเวน็ไซต์ 
     2) ขอนเขตเน้ือราท่ีใรน้ริการ 

     3) การจดัรมวดรมู่เน้ือรา 
     4) การคน้ราสารสนเทศ 

     5) ภาพรวมของเวน็ไซต ์
        โดยทดสอนการคน้คืนสารสนเทศของเวน็ไซต ์และวเิคราะร์ขอ้ดีขอ้จ ากดัของเวน็ไซต ์
       2.3.2 งานประกอนการสัมมนาเสริม 

    งานช้ินที ่4 ประลองความคิด      
    - ใรน้กัศึกษาสรุปเน้ือราและตอนค าถามตามประเด็นท่ีก ารนดใรน้นนทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ประจ าชุดวชิานนเวน็  

   งานช้ินที ่5 สรุปเน้ือราจากประมวลสาระชุดวชิา ดงัน้ี 
   5.1 สรุปเน้ือรา รน่วยท่ี 1-7 

   5.2 สรุปเน้ือรา รน่วยท่ี 8-15 
  - ใรน้กัศึกษาสรุปเน้ือรารน่วยท่ี 1-7 และรน่วยท่ี 8-15 โดยแยกเป็นรายงาน 2 ฉนนั   
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โดยมีความยาวของรายงานการสรุปเน้ือราฉนนัละประมาณ 15 รนา้ กระดาษเอ 4 

- ใรน้กัศึกษาจดัท าไฟลน์ าเสนอในรูป Powerpoint เพื่อน าเสนอสาระส าคสัของ
รน่วยท่ีไดรั้นมอนรมาย จ านวนไม่เกิน 10 slides  

   งานช้ินที ่6  การจดัรมวดรมู่เน้ือรา 
   - กิจกรรมแน่ง เป็น 2 ส่วน  
     6.1 กิจกรรมในนทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ประจ าชุดวชิา ใรน้กัศึกษาพิจารณาขอ้มูลตามท่ี
ก ารนดใรแ้ลว้จดัรมวดรมู่ขอ้มูลเรล่านั้น (งานเด่ียว)  
     6.2 กิจกรรมสัมมนาเสริม ใรน้กัศึกษาน าเสนอผลการจดัรมวดรมู่ในกลุ่มยอ่ยตามท่ี
ก ารนด เพื่อร่วมจดัรมวดรมู่โดยรวมและท ารายการเชิงพรรณนา (ตวัแทนสารสนเทศ) พร้อมน าเสนอ 
   งานช้ินที ่7 รายงานการเปรียนเทียนการคน้คืนสารสนเทศ 
    7.1 กิจกรรมในนทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ประจ าชุดวชิา ใรน้กัศึกษาทดลองคน้คืน
สารสนเทศจากระนนสารสนเทศตามค าสั่งกิจกรรมในนทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ประจ าชุดวชิานนเวน็ (งาน
เด่ียว) 
    7.2 กิจกรรมสัมมนาเสริม ใรน้กัศึกษาน าเสนอผลการการเปรียนเทียนการคน้คืน
สารสนเทศในกลุ่มยอ่ยตามท่ีก ารนด เพื่อร่วมการเปรียนเทียนการคน้คืนสารสนเทศพร้อมน าเสนอ 
    งานช้ินที ่8  รายงานการอ่านวรรณกรรมทางวชิาการท่ีก ารนดใร ้ 
   - ใรน้กัศึกษารายงานการอ่านวรรณกรรมทางวชิาการท่ีก ารนดใรค้นละ 1 รายการและ
จดัท ารายงานสรุปความยาวประมาณ 5 รนา้ กระดาษเอ 4 
 2.4 การส่งงาน 
       2.4.1 งานประกอนการสัมมนาเขม้ 

     - งานช้ินท่ี 1 และ 2 ใรน้กัศึกษาส่งรายงานทางไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ ภายในวนัท่ี          
2 พฤศจิกายน 2562  เพื่อใรว้ิทยากรประจ ากลุ่ม โดยรายงานช้ินที ่2 นกัศึกษาจะไดรั้นค าแนะน า และใร้
นกัศึกษาส่งรายงานทางไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ รลงัจากไดรั้นค าแนะน าแลว้ ภายในวนัท่ี 17 ธนัวาคม 
2562 โดยส่งอาจารยป์ระจ ากลุ่มสัมมนา. 
     - งานช้ินท่ี 3 ส่งในวนัสัมมนาเขม้ 
       2.4.2 งานประกอนการสัมมนาเสริม 
     - งานช้ินท่ี 4 ส่งนนนทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ประจ าชุดวชิานนเวน็   

     - งานช้ินท่ี 5 ก ารนดส่งใร้อาจารยป์ระจ ากลุ่มสัมมนาเสริมนนนทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
ประจ าชุดวชิานนเวน็  ภายในวนัท่ี 12 มกราคม 2562    

   - งานช้ินท่ี 6.1, 7.1 และ 8 (งานเด่ียว) ใรส่้งฉนนัจริงพร้อมส าเนาแจกสมาชิกกลุ่มสัมมนา
ในวนัแรกของการสัมมนาเสริม วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2562  โดยนกัศึกษาเก็นไวเ้อง 1 ชุด และส าเนาใรเ้พื่อน
นกัศึกษาภายในกลุ่ม คนละ 1 ชุด  
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            นกัศึกษาตอ้งจดัพิมพร์ายงานทุกช้ิน (ยกเวน้ช้ินท่ี 3 และ 4) ลงในกระดาษเอ 4 และมีในปะรนา้
ตามแนนฟอร์ม (เอกสารรมายเลข  2)  

 2.5 การเสนอผลงาน 
       นกัศึกษาควรเตรียมเสนอผลงานท่ีจะน าเสนอในวนัสัมมนาเสริม โดยค านึงถึงส่ิงต่าง ๆ ต่อไปน้ี 
       2.5.1 ประเด็นและรวัขอ้ท่ีจะน าเสนอ ภายในเวลาท่ีก ารนด 

      2.5.2 ส่ือรรือเอกสารประกอนการน าเสนอผลงาน เช่น แผนภูมิ รูปภาพ ฯลฯ 
 2.6 การสัมมนาเสริมและสัมมนาเขม้ 

       2.6.1 การสัมมนาเสริม 
     นกัศึกษาตอ้งเขา้ร่วมสัมมนานนนทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ประจ าชุดวชิานนเวน็ และสัมมนา
เสริม จ านวน  12 ชัว่โมง ในวนัท่ี 21-22 ธนัวาคม 2562 ณ สถานท่ีท่ีมราวทิยาลยัก ารนด  

        2.6.2 การสัมมนาเขม้ 

     นกัศึกษาตอ้งเขา้ร่วมสัมมนาเขม้ ณ มราวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ในวนัท่ี 25-27 
ตุลาคม 2562  
 2.7 การประเมินผลการเรียน  
       การประเมินผลการเรียนชุดวชิาการจดัโครงสร้างสารสนเทศและการคน้คืน ประเมินจาก 
       - การเขา้ร่วมและการมีส่วนร่วมในสัมมนาเขม้ คุณภาพของรายงานแต่ละช้ิน และการน าเสนอ 

ร้อยละ 20 
       - การเขา้ร่วมและการมีส่วนร่วมในสัมมนาเสริม คุณภาพของรายงานแต่ละช้ิน และการน าเสนอ 
ร้อยละ 40 
       - การสอนไล่ปลายภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 40 
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3. ภาคผนวก 

ตารางการสัมมนา 
ชุดวชิาการจัดโครงสร้างสารสนเทศและการค้นคืน 

 

- สัมมนาเข้ม วนัที ่25-27 ตุลาคม 2562 
 

วนัและเวลา รายการ รายละเอยีด 

วนัที ่25 ตุลาคม 2562  
09.00-11.00 น. 
 
 
  
12.00-16.30 น. 
 
19.00-22.00  น. 

 
- ปฐมนิเทศ 
 
 
 
- การศึกษาดูงานองคก์ารสารสนเทศ 
   
- อภิปรายการศึกษาดูงานองคก์าร
สารสนเทศ 

 
-โดย รองศาสตราจารย ์ดร.สมพร พทุธาพิทกัษผ์ล 
- อธินายภาพรวมเก่ียวกนัวธีิการเรียน  การส่ือสาร
ระรวา่งนกัศึกษาและคณาจารย ์ web board และ 
e-Learning 
- กิจกรรมกลุ่ม โดยศึกษาดูงานตามโครงสร้าง            
ท่ีก ารนดใร ้
- ภายรลงัการศึกษาดูงานแลว้คละกลุ่มยอ่ย 
เพื่ออภิปรายการศึกษาดูงานองคก์ารสารสนทศ 

วนัที ่26 ตุลาคม 2562 
09.00-12.00 น. 
 
13.00-16.30 น. 
 
19.00-19.30 น. 
 
19.30-22.00 น. 

 
- อภิปราย เร่ือง การจดัโครงสร้าง
สารสนเทศ 
- อภิปราย เร่ือง การคน้คืนสารสนเทศ 
 
- การแนะน ากิจกรรมการศึกษาเวน็ไซต ์
 
- ศึกษาเวน็ไซต ์

 
-วทิยากรผูท้รงคุณวฒิุ 
 
-วทิยากรผูท้รงคุณวฒิุ 
 
- วทิยากรประจ ากลุ่ม 
 
- กลุ่มยอ่ย 

วนัที ่27 ตุลาคม 2562 
09.00-12.00 น. 
 
13.00-15.30 น. 
 
15.30-16.30 น. 

 
- ศึกษาเวน็ไซต ์(ต่อ) 
 
- น าเสนอและอภิปรายการศึกษาเวน็ไซต ์
 
- สรุปผลการสมัมนาและแผนการศึกษา 
 

 
- กลุ่มยอ่ย 
 
- กลุ่มยอ่ย 
 
- โดย รองศาสตราจารย ์ดร.สมพร พทุธาพิทกัษผ์ล 
  - วธีิการเรียน (ต่อไป) 
  - อธินายเก่ียวกนักิจกรรมสมัมนาเสริม  
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- สัมมนาเสริม  วนัที ่21-22 ธันวาคม  เวลา 9.00-16.00 น.  
 

   

 วนั     เวลา 9.00-12.00 น. เวลา 13.00-16.00 น. รมายเรตุ 
 
วนัเสาร์ท่ี  
21 ธนัวาคม 2562 

 
น าเสนอ ท ากิจกรรม และ
อภิปรายการจดัรมวดรมู่และ
ท ารายการสารสนเทศท่ี
ก ารนดใร้ 

 
น าเสนอ ท ากิจกรรม และ
อภิปรายการเปรียนเทียนการ
คน้คืนสารสนเทศท่ีก ารนดใร ้

 

 
วนัอาทิตยท่ี์ 
22 ธนัวาคม 2562 

 
น าเสนอและอภิปรายรายงาน
การอ่านวรรณกรรมทาง 
วชิาการท่ีก ารนดใร้ 
 

 
น าเสนอและอภิปรายรายงาน
การอ่านวรรณกรรมทาง 
วชิาการท่ีก ารนดใร ้(ต่อ) 
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เอกสารหมายเลข 1 
 
 

ตารางการเรียนชุดวชิาการจัดโครงสร้างสารสนเทศและการค้นคืน 

สัปดาห์ที่…………………….. 
 
 

วนั                    เวลา____________ เวลา___________ เวลา___________ 

จนัทร์ 
   

องัคาร 
   

พุธ 
   

พฤรสันดี 
   

ศุกร์ 
   

เสาร์ 
   

อาทิตย ์
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เอกสารหมายเลข 2 

แนนฟอร์มปกรายงาน 
 
 

 มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  สาขาวชิาศิลปศาสตร์ 
แขนงวชิาสารสนเทศศาสตร์ 

 

ชุดวชิา 13723  การจัดโครงสร้างสารสนเทศและการค้นคนื 
 
 

รายงานฉนนัท่ี………… 
 
 
 
 

เร่ือง……………………………………………….. 

ภาคการศึกษาท่ี 1/2562 
 
 
 
 
 
 

ช่ือนักศึกษา……………………………………. 

รหัสประจ าตัวนักศึกษา…………………………. 
 
 
 

สถานทีเ่ข้ารับการสัมมนาเสริม/สัมมนาเข้ม……………………………………. 

วนัที่………………………………. 
 


