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ค าน า 
 

แผนกิจกรรมการศึกษาชุดวชิาการจดัโครงสร้างสารสนเทศและการคน้คืน  เป็นเอกสาร
ส าคญัส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาโท แขนงวชิาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวชิาศิลปศาสตร์ เน่ืองจากระบบ
การเรียนการสอนทางไกลนกัศึกษาตอ้งศึกษาหาความรู้ดว้ยตนเองเป็นส่วนใหญ่  ดงันั้นแผนกิจกรรม
การศึกษาฉบบัน้ี  จึงเป็นคู่มือแนะแนวการประกอบกิจกรรมการเรียนของนกัศึกษา  ตลอดภาคการศึกษาท่ี 
1/2565  นกัศึกษาตอ้งศึกษาแผนกิจกรรมการศึกษาประจ าชุดวชิาฉบบัน้ีก่อนด าเนินกิจกรรมการเรียน  เพื่อ
จะไดท้ราบถึงรายละเอียดต่าง ๆ ไดแ้ก่ โครงสร้างของเน้ือหาชุดวชิาการจดัโครงสร้างสารสนเทศและการคน้
คืน การเตรียมตวัของนกัศึกษา การด าเนินการศึกษา งานท่ีก าหนดใหท้ า การส่งงาน การเสนอผลงาน การ
ประเมินผลการเรียน การสัมมนา ตารางการศึกษาชุดวชิา ตารางการเรียนประจ าสัปดาห์ และแบบฟอร์ม
รายงาน 

 ส าหรับรายละเอียดของกิจกรรมการด าเนินการศึกษา คณะกรรมการกลุ่มบริหารชุดวชิาการ
จดัโครงสร้างสารสนเทศและการคน้คืนไดพ้ิจารณาก าหนดใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละมาตรฐานผล
การเรียนรู้ของชุดวชิา ดงันั้น  จึงขอใหน้กัศึกษาไดป้ฏิบติัตามอยา่งครบถว้น เพื่อจะไดป้ระสบความส าเร็จ
ตามวตัถุประสงคแ์ละมาตรฐานผลการเรียนรู้ของชุดวชิาน้ี 
 
 
 
           คณะกรรมการกลุ่มบริหารชุดวชิา 13723 

         ชุดวชิาการจดัโครงสร้างสารสนเทศและการคน้คืน 
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แผนกจิกรรมการศึกษา 
ชุดวชิา 13723 การจัดโครงสร้างสารสนเทศและการค้นคืน  

Information Organization and Retrieval 
 

1. รายละเอยีดชุดวชิา 
 1.1 วตัถุประสงคชุ์ดวชิา 

 1.1.1  เพื่อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจแนวคิด ทฤษฎี และการวจิยัเก่ียวกบัการจดัโครงสร้างสารสนเทศ 
 1.1.2  เพื่อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจแนวคิด ทฤษฎี และการวจิยัเก่ียวกบัการคน้คืนสารสนเทศ 
 1.1.3  เพื่อใหมี้ความสามารถในการประยกุตแ์นวคิดและทฤษฏีการจดัโครงสร้างสารสนเทศและการ

คน้คืน   
 1.1.4  เพื่อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจประเด็นส าคญัเก่ียวกบัการจดัโครงสร้างสารสนเทศและการคน้คืน 

  
1.2 ค าอธิบายชุดวชิา 

       แนวคิด ทฤษฎี และการวิจัยเก่ียวกับการจัดโครงสร้างสารสนเทศและการค้นคืน การจัด
หมวดหมู่และการสร้างตวัแทนสารสนเทศ มาตรฐานส าคญัเก่ียวกบัการจดัโครงสร้างสารสนเทศและการคน้
คืน สถาปัตยกรรมสารสนเทศ ตวัแบบการคน้คืนสารสนเทศ ห้องสมุดและทรัพยากรสารสนเทศดิจิทลั 
พฤติกรรมสารสนเทศ การศึกษาผูใ้ช้และการใช้สารสนเทศ การประเมินระบบคน้คืนสารสนเทศ ประเด็น
ส าคญัเก่ียวกบัการจดัโครงสร้างสารสนเทศและการคน้คืน 

 
1.3  ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัชุดวชิา 
1.3.1 จดัโครงสร้างสารสนเทศไดอ้ยา่งมีมาตรฐาน 
1.3.2 สร้างตวัแทนสารสนเทศไดอ้ยา่งมีมาตรฐาน   
1.3.3 คน้สารสนเทศจากแหล่งสารสนเทศท่ีเหมาะสม และประเมินผลกการคน้ไดอ้ยา่งมี

วจิารณญาณ 
1.3.4 อภิปรายความสัมพนัธ์ระหวา่งการจดัโครงสร้างสารสนเทศและการคน้คืนสารสนเทศ   
1.3.5 ระบุและอธิบายทฤษฎีและตวัแบบดา้นพฤติกรรมสารสนเทศ เพื่อประยกุตใ์นการจดับริการ

สารสนเทศ   
1.3.6 อภิปรายประเด็นท่ีส าคญัเก่ียวกบัการจดัโครงสร้างสารสนแทศและการคน้คืน. 
1.3.7 ประเมินระบบคน้คืนสารสนเทศไดต้ามหลกัวชิาการ 

  

1.4 รายช่ือหน่วยการสอน 

 หน่วยท่ี 1 ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัการจดัโครงสร้างสารสนเทศและการคน้คืน 
หน่วยท่ี 2 การจดัหมวดหมู่สารสนเทศ 
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หน่วยท่ี 3 การสร้างดรรชนี 

หน่วยท่ี 4 การควบคุมค าศพัท ์

หน่วยท่ี 5 สาระสังเขป 
หน่วยท่ี 6 ตวัแทนสารสนเทศ 

หน่วยท่ี 7 มาตรฐานส าคญัในการจดัโครงสร้างสารสนเทศและการคน้คืน 
หน่วยท่ี 8 สถาปัตยกรรมสารสนเทศ 

หน่วยท่ี 9 การคน้คืนสารสนเทศ 
หน่วยท่ี 10 เทคนิคของระบบคน้คืนสารสนเทศในยคุดิจิทลั 

หน่วยท่ี 11 การคน้คืนสารสนเทศทางเวบ็ 

หน่วยท่ี 12 ห้องสมุดและทรัพยากรสารสนเทศดิจิทลั 
หน่วยท่ี 13 พฤติกรรมสารสนเทศ 

หน่วยท่ี 14 การศึกษาผูใ้ชแ้ละการใชส้ารสนเทศ 
หน่วยท่ี 15 การประเมินระบบคน้คืนสารสนเทศ  
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          1.4 โครงสร้างเน้ือหา  
 

   หน่วยท่ี 1 ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกบัการจดั
โครงสร้างสารสนเทศและการคน้คืน 

     

  องคป์ระกอบส าคญัใน 
การจดัโครงสร้างสารสนเทศและการคน้คืน 

 หน่วยท่ี 7 มาตรฐานส าคญัในการจดั
โครงสร้างสารสนเทศและการคน้คืน 

     

    หน่วยท่ี 15  
การประเมินระบบคน้คืนสารสนเทศ 

     

     

    หน่วยท่ี 2 การจดัหมวดหมู่สารสนเทศ 

     

    หน่วยท่ี 3 การสร้างดรรชนี 
     

ชุดวิชาการจัดโครงสร้างสารสนเทศ 

และการค้นคืน 

 การจดัโครงสร้างสารสนเทศ  หน่วยท่ี 4 การควบคุมค าศพัท ์

     

    หน่วยท่ี 5 สาระสังเขป 
     

    หน่วยท่ี 6 ตวัแทนสารสนเทศ 
     

    หน่วยท่ี 8 สถาปัตยกรรมสารสนเทศ 
     

    หน่วยท่ี 9 การคน้คืนสารสนเทศ 
     

    หน่วยท่ี 10 เทคนิคของระบบคน้คืน
สารสนเทศในยคุดิจิทลั 

     

  การคน้คืนสารสนเทศ  หน่วยท่ี 11 
การคน้คืนสารสนเทศทางเวบ็ 

     

    หน่วยท่ี 12  
หอ้งสมุดและทรัพยากรสารสนเทศดิจิทลั 

     

    หน่วยท่ี 13 พฤติกรรมสารสนเทศ 
 

    หน่วยท่ี 14  
การศึกษาผูใ้ชแ้ละการใชส้ารสนเทศ 
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2. วธีิการศึกษา 
 2.1 การเตรียมตวัของนกัศึกษา 
       2.1.1 วางแผนศึกษาชุดวิชาการจดัโครงสร้างสารสนเทศและการคน้คืน 
   1) กิจกรรมท่ีตอ้งท า 
      - นกัศึกษามีเวลาเรียนตลอดภาคการศึกษาท่ี 1/2565 
        (ตั้งแต่วนัท่ี 15 กนัยายน 2565 ถึง 21 มกราคม 2566) 

      - นกัศึกษาควรใชเ้วลาศึกษาจากส่ือหลกั คือ ประมวลสาระ แนวการศึกษาประจ าชุดวชิา 
และบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ประจ าชุดวชิา จ านวน 12 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 
      - ท  ากิจกรรมตามท่ีก าหนดให ้

      - ศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติม ประมาณ 1 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 
   2) วางแผนการจดักิจกรรมของตนเองล่วงหนา้และจดัท าตารางการศึกษาตลอดภาคการ 
ศึกษาท่ี 1/2565 โดยเติมกิจกรรมลงไปในช่วงสัปดาห์ท่ีนกัศึกษาก าหนด เช่น การคน้ควา้เพิ่มเติม การท า
รายงาน ฯลฯ 
   3) จดัท าตารางเรียนประจ าสัปดาห์ (เอกสารหมายเลข 1)  

   4) เตรียมความพร้อมเพื่อเขา้รับการสัมมนาเขม้ โดยนกัศึกษาทุกคนจะตอ้งศึกษาหาความรู้
เพิ่มเติมเพื่อใหมี้ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัการใชร้ะบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ ระบบประชุมออนไลน์ 
เป็นตน้ 
       2.1.2 จดัสภาพแวดลอ้มทางการเรียน 
     นกัศึกษาควรเตรียมส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ และจดัสถานท่ีท่ีเหมาะสมส าหรับศึกษา
ชุดวชิา ตามท่ีเห็นสมควรและเป็นสัดส่วนแน่นอน นอกจากนั้นก็ควรเตรียมอุปกรณ์ประกอบการเรียนท่ี
จ าเป็นไวใ้หพ้ร้อม 
 2.2 การด าเนินการศึกษา 
       นกัศึกษาควรด าเนินการศึกษาตามกิจกรรมต่อไปน้ี 
       2.2.1 ศึกษาและด าเนินกิจกรรมตามแผนกิจกรรมการศึกษา 
       2.2.2 ศึกษาจากส่ือประจ าชุดวชิาแผนกิจกรรมการศึกษา 
       2.2.3 ศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติมจากส านกับรรณสารสนเทศ และศูนยว์ทิยบริการและชุมชนสัมพนัธ์
ตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนดหรือจากแหล่งคน้ควา้อ่ืน ๆ 
       2.2.4 ท ากิจกรรมท่ีคณะกรรมการบริหารชุดวชิาก าหนด 

       2.2.5 เขา้ร่วมการสัมมนาเขม้และสัมมนาเสริมตามวนั เวลา และสถานท่ีท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 
       2.2.6 เขา้สอบประจ าภาคการศึกษาท่ี 1/2565 ตามวนั เวลา และสถานท่ีท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 
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  2.3 งานท่ีก าหนดใหท้ า 
       2.3.1 งานประกอบการสัมมนาเขม้  

    งานช้ินที ่1 รายงานการศึกษาดูงานองคก์ารสารสนเทศ 
    - ใหน้กัศึกษาจดัท ารายงานการศึกษาดูงานองคก์ารสารสนเทศ ความยาวประมาณ 5 หนา้ 
กระดาษเอ 4 ในประเด็นดงัน้ี 
    1) สถานท่ีตั้ง วตัถุประสงค ์และโครงสร้างการบริหารขององคก์ารสารสนเทศ (อยา่งยอ่) 
    2) การจดัการสารสนเทศ  

         - ประเภทของสารสนเทศ 
       - การจดัโครงสร้างสารสนเทศ 

       - การคน้คืนสารสนเทศพร้อมเคร่ืองมือส าหรับการคน้คืน  
  3) การบริการสารสนเทศ 

    งานช้ินที ่2 สรุปใจความส าคญัจากการอภิปรายในหวัขอ้ การจดัโครงสร้างสารสนเทศ
และการคน้คืนสารสนเทศ 
    - ใหน้กัศึกษาสรุปใจความส าคญัจากการฟังการอภิปรายในหวัขอ้ การจดัโครงสร้าง
สารสนเทศและการคน้คืนสารสนเทศ ความยาวประมาณ 5 หนา้กระดาษเอ 4  

    งานช้ินที ่3 การศึกษาเวบ็ไซตต์ามท่ีก าหนดให ้ 
    - ใหน้กัศึกษาศึกษาการจดัโครงสร้างสารสนเทศและการคน้คืนของเวบ็ไซตท่ี์ไดรั้บ
มอบหมายในประเด็น ดงัน้ี 
     1) วตัถุประสงคข์องผูจ้ดัท าเวบ็ไซต์ 
     2) ขอบเขตเน้ือหาท่ีใหบ้ริการ 
     3) การจดัหมวดหมู่เน้ือหา 
     4) การคน้หาสารสนเทศ 
     5) ภาพรวมของเวบ็ไซต ์

        โดยทดสอบการคน้คืนสารสนเทศของเวบ็ไซต ์และวเิคราะห์ขอ้ดีขอ้จ ากดัของเวบ็ไซต ์
       2.3.2 งานประกอบการสัมมนาเสริม 

    งานช้ินที ่4 ประลองความคิด      
    - ใหน้กัศึกษาสรุปเน้ือหาและตอบค าถามตามประเด็นท่ีก าหนดใหบ้นบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ประจ าชุดวชิา  

   งานช้ินที ่5 สรุปเน้ือหาจากประมวลสาระชุดวชิา ดงัน้ี 
   5.1 สรุปเน้ือหา หน่วยท่ี 1-7 

   5.2 สรุปเน้ือหา หน่วยท่ี 8-15 

  - ใหน้กัศึกษาสรุปเน้ือหาหน่วยท่ี 1-7 และหน่วยท่ี 8-15 โดยแยกเป็นรายงาน 2 ฉบบั   
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โดยมีความยาวของรายงานการสรุปเน้ือหาฉบบัละประมาณ 15 หนา้ กระดาษเอ 4 

- ใหน้กัศึกษาจดัท าไฟลน์ าเสนอในรูป Powerpoint เพื่อน าเสนอสาระส าคญัของ
หน่วยท่ีไดรั้บมอบหมาย จ านวนไม่เกิน 10 slides  

   งานช้ินที ่6  การจดัหมวดหมู่เน้ือหา 
   - กิจกรรมแบ่ง เป็น 2 ส่วน  
     6.1 กิจกรรมในบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ประจ าชุดวชิา ใหน้กัศึกษาพิจารณาขอ้มูลตามท่ี
ก าหนดใหแ้ลว้จดัหมวดหมู่ขอ้มูลเหล่านั้น (งานเด่ียว)  
     6.2 กิจกรรมสัมมนาเสริม ใหน้กัศึกษาน าเสนอผลการจดัหมวดหมู่ในกลุ่มยอ่ยตามท่ี
ก าหนด เพื่อร่วมจดัหมวดหมู่โดยรวมและท ารายการเชิงพรรณนา (ตวัแทนสารสนเทศ) พร้อมน าเสนอ 
   งานช้ินที ่7 รายงานการเปรียบเทียบการคน้คืนสารสนเทศ 
    7.1 กิจกรรมในบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ประจ าชุดวชิา ใหน้กัศึกษาทดลองคน้คืน
สารสนเทศจากระบบสารสนเทศตามค าสั่งกิจกรรมในบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ประจ าชุดวชิาบนเวบ็ (งาน
เด่ียว) 
    7.2 กิจกรรมสัมมนาเสริม ใหน้กัศึกษาน าเสนอผลการการเปรียบเทียบการคน้คืน
สารสนเทศในกลุ่มยอ่ยตามท่ีก าหนด เพื่อร่วมการเปรียบเทียบการคน้คืนสารสนเทศพร้อมน าเสนอ 
    งานช้ินที ่8  รายงานการอ่านวรรณกรรมทางวชิาการท่ีก าหนดให ้ 
   - ใหน้กัศึกษารายงานการอ่านวรรณกรรมทางวชิาการท่ีก าหนดใหค้นละ 1 รายการและ
จดัท ารายงานสรุปความยาวประมาณ 5 หนา้ กระดาษเอ 4 
 2.4 การส่งงาน 
       2.4.1 งานประกอบการสัมมนาเขม้ 

     - งานช้ินท่ี 1 และ 2 ให้นกัศึกษาส่งรายงานทางไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ ภายในวนัท่ี          
2 พฤศจิกายน 2565  เพื่อใหว้ิทยากรประจ ากลุ่ม โดยรายงานช้ินที ่2 นกัศึกษาจะไดรั้บค าแนะน า และให้
นกัศึกษาส่งรายงานทางไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ หลงัจากไดรั้บค าแนะน าแลว้ ภายในวนัท่ี 17 ธนัวาคม 
2565 โดยส่งอาจารยป์ระจ ากลุ่มสัมมนา. 
     - งานช้ินท่ี 3 ส่งในวนัสัมมนาเขม้ 
       2.4.2 งานประกอบการสัมมนาเสริม 
     - งานช้ินท่ี 4 ส่งบนบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ประจ าชุดวชิาบนเวบ็   

     - งานช้ินท่ี 5 ก าหนดส่งให้อาจารยป์ระจ ากลุ่มสัมมนาเสริมบนบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
ประจ าชุดวชิาบนเวบ็  ภายในวนัท่ี 12 มกราคม 2566    

   - งานช้ินท่ี 6.1, 7.1 และ 8 (งานเด่ียว) ใหส่้งฉบบัจริงพร้อมส าเนาแจกสมาชิกกลุ่มสัมมนา
ในวนัแรกของการสัมมนาเสริม วนัท่ี 17 ธนัวาคม 2565  โดยนกัศึกษา upload ไฟลกิ์จกรรมงานของ
นกัศึกษาไวใ้นหอ้งสัมมนาประจ าชุดวชิา (MS Teams) ก่อนการสัมมนา  
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            นกัศึกษาตอ้งจดัพิมพร์ายงานทุกช้ิน (ยกเวน้ช้ินท่ี 3 และ 4) ตามรูปแบบท่ีก าหนด พร้อมใบปะ
หนา้ตามแบบฟอร์ม (เอกสารหมายเลข  2)  

 2.5 การเสนอผลงาน 
       นกัศึกษาควรเตรียมเสนอผลงานท่ีจะน าเสนอในวนัสัมมนาเสริม โดยค านึงถึงส่ิงต่าง ๆ ต่อไปน้ี 
       2.5.1 ประเด็นและหวัขอ้ท่ีจะน าเสนอ ภายในเวลาท่ีก าหนด 

      2.5.2 ส่ือหรือเอกสารประกอบการน าเสนอผลงาน เช่น แผนภูมิ รูปภาพ ฯลฯ 
 2.6 การสัมมนาเสริมและสัมมนาเขม้ 

       2.6.1 การสัมมนาเสริม 

     นกัศึกษาตอ้งเขา้ร่วมสัมมนาบนบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ประจ าชุดวชิา และสัมมนาเสริม 
จ านวน  12 ชัว่โมง ในวนัท่ี 17-18 ธนัวาคม 2565 ตามระบบและช่องทางท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 

        2.6.2 การสัมมนาเขม้ 

     นกัศึกษาตอ้งเขา้ร่วมสัมมนาเขม้ผา่นระบบ MS Teams ตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด ใน
วนัท่ี 21-23 ตุลาคม 2565  
 2.7 การประเมินผลการเรียน  
       การประเมินผลการเรียนชุดวชิาการจดัโครงสร้างสารสนเทศและการคน้คืน ประเมินจาก 
       - การเขา้ร่วมและการมีส่วนร่วมในสัมมนาเขม้ คุณภาพของรายงานแต่ละช้ิน และการน าเสนอ 

ร้อยละ 20 
       - การเขา้ร่วมและการมีส่วนร่วมในสัมมนาเสริม คุณภาพของรายงานแต่ละช้ิน และการน าเสนอ 

ร้อยละ 40 
       - การสอบไล่ปลายภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 ร้อยละ 40 
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3. ภาคผนวก 

ตารางการสัมมนา 
ชุดวชิาการจัดโครงสร้างสารสนเทศและการค้นคืน 

 

- สัมมนาเข้ม วันที ่21-23 ตุลาคม 2565  (เวลา สัมมนาทาง MST 9-16 น.)  
 

วนัและเวลา รายการ รายละเอยีด 

วนัที ่21 ตุลาคม 2565  
09.00-11.00 น. 
 
 
 12.00-16.30 น. 
 
19.00-22.00 น. 

 
- ปฐมนิเทศ 
 
 
- การศึกษาดูงานองคก์ารสารสนเทศ 
   
- อภิปรายการศึกษาดูงานองคก์าร
สารสนเทศ 

 
-โดย รองศาสตราจารย ์ดร.สมพร พทุธาพิทกัษผ์ล 
- อธิบายภาพรวมเก่ียวกบัวธีิการเรียน  การส่ือสาร
ระหวา่งนกัศึกษาและคณาจารย ์ และ e-Learning 
- กิจกรรมกลุ่ม โดยศึกษาดูงานตามโครงสร้าง            
ท่ีก าหนดให ้
- ภายหลงัการศึกษาดูงานแลว้คละกลุ่มยอ่ย 
เพื่ออภิปรายการศึกษาดูงานองคก์ารสารสนทศ 

วนัที ่22 ตุลาคม 2565 
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 ากิจกรรมการศึกษาเวบ็ไซต ์
 
- ศึกษาเวบ็ไซต ์

 
-วทิยากรผูท้รงคุณวฒิุ 
 
-วทิยากรผูท้รงคุณวฒิุ 
 
- วทิยากรประจ ากลุ่ม 
 
- กลุ่มยอ่ย 

วนัที ่23 ตุลาคม 2565 
09.00-12.00 น. 
 
13.00-15.30 น. 
 
15.30-16.30 น. 

 
- ศึกษาเวบ็ไซต ์(ต่อ) 
 
- น าเสนอและอภิปรายการศึกษาเวบ็ไซต ์
 
- สรุปผลการสมัมนาและแผนการศึกษา 
 

 
- กลุ่มยอ่ย 
 
- กลุ่มยอ่ย 
 
- โดย รองศาสตราจารย ์ดร.สมพร พทุธาพิทกัษผ์ล 
  - วธีิการเรียน (ต่อไป) 
  - อธิบายเก่ียวกบักิจกรรมสมัมนาเสริม  
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- สัมมนาเสริม  วนัที ่17-18 ธันวาคม  เวลา 9.00-16.00 น.  
 

   

 วนั     เวลา 9.00-12.00 น. เวลา 13.00-16.00 น. หมายเหตุ 
 
วนัเสาร์ท่ี  
17 ธนัวาคม 2565 

 
น าเสนอ ท ากิจกรรม และ
อภิปรายการจดัหมวดหมู่และ
ท ารายการสารสนเทศท่ี
ก าหนดให้ 

 
น าเสนอ ท ากิจกรรม และ
อภิปรายการเปรียบเทียบการ
คน้คืนสารสนเทศท่ีก าหนดให ้

 

 
วนัอาทิตยท่ี์ 
18 ธนัวาคม 2565 

 
น าเสนอและอภิปรายรายงาน
การอ่านวรรณกรรมทาง 
วชิาการท่ีก าหนดให้ 
 

 
น าเสนอและอภิปรายรายงาน
การอ่านวรรณกรรมทาง 
วชิาการท่ีก าหนดให ้(ต่อ) 
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เอกสารหมายเลข 1 
 
 

ตารางการเรียนชุดวชิาการจัดโครงสร้างสารสนเทศและการค้นคืน 

สัปดาห์ที…่………………….. 
 
 

วนั                    เวลา____________ เวลา___________ เวลา___________ 

จนัทร์ 
   

องัคาร 
   

พุธ 
   

พฤหสับดี 
   

ศุกร์ 
   

เสาร์ 
   

อาทิตย ์
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เอกสารหมายเลข 2 

แบบฟอร์มปกรายงาน 
 
 

 มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  สาขาวชิาศิลปศาสตร์ 
แขนงวชิาสารสนเทศศาสตร์ 

 

ชุดวชิา 13723  การจัดโครงสร้างสารสนเทศและการค้นคืน 
 
 

รายงานฉบบัท่ี………… 
 
 
 
 

เร่ือง……………………………………………….. 

ภาคการศึกษาท่ี 1/2565 
 
 
 
 
 
 

ช่ือนักศึกษา……………………………………. 

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

การสัมมนาเสริม/สัมมนาเข้ม……………………………………. 

วนัที…่……………………………. 
 


