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ขอมูลรายวิชาเลือกเสรีของมหาวิทยาลัยสวนดสุิต จำนวน 21 รายวิชา จัดการเรียนการสอนตั้งแต ปการศกึษา 2562 เปนตนไป 

ลำดับ ชื่อรายวิชา 
จำนวน

หนวยกิต 

คำอธิบายรายวิชา 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

1 3634101 

ทักษะทางการเงิน  

(Financial  Literacy) 

 

3 (3-0-6) ความรทูางการเงนิ  มูลคาของเงนิตามกาลเวลา คำนวณ

ดอกเบี้ยสินเชื่อ คำนวณ เงินตนและดอกเบี้ยเงินฝาก 

คำนวณดอกเบี้ยเงินฝากทบตน เงนิเฟอ ความเสี่ยงและ

ผลตอบแทน การกระจายความเสี่ยงในการลงทุน 

พฤติกรรมทางการเงิน การตัดสินใจทางการเงิน  

การจัดสรรเงินกอนใช การเลือกวิธีการออมท่ีเหมาะสม 

การไตรตรองและการเปรียบเทียบขอมูลกอนการซื้อ 

การชำระคาใชจายตรงเวลา วินัยทางการเงินข้ันพ้ืนฐาน 

การดูแลการเงิน การตั้งเปาหมายทางการเงนิระยะยาว 

ทักษะการบริหารจัดการหนี้ เทคนิคการปลดหนี้  

ทัศนคติทางการเงิน การมีความสุขในการออมเงนิ  

การออกแบบชีวิตในวัยเกษียณและผลิตภัณฑทาง 

การเงนิ แอปพลิเคชั่นในการจัดการเรือ่งเงนิ และ 

การวางแผนภาษีสวนบุคคล  

Financial knowledge, time value of money, loan 

rate calculation, principal and deposit interest 

rate calculation, compound interest rate 

calculation, inflation rate, risk return and 

diversification management, financial behavior, 

financial decisions, financial allocation, right 

savings method, contemplation and comparing 

data before buying, personal liquidity 

management, basic financial discipline, financial 

planning, long-term financial goals, credit 

management, debt relief techniques, financial 

attitude, the joy of saving money, retirement 

planning and financial product, financial 

management applications and personal tax 

planning 

2 3564401 

ผูประกอบการธุรกิจ

ชาญฉลาด  

(Smart 

Entrepreneurship) 

3 (2-2-5) แนวคิดการจัดการธุรกิจยุคใหม บทบาทและความสำคญั

ของการจัดการธุรกิจยุคใหม การเตรียมพรอมสำหรับ

การเปนผูประกอบการธุรกิจชาญฉลาด องคประกอบ

และการเขียนแผนธุรกิจ การวิเคราะหความเปนไปได

ทางธุรกิจ การวิเคราะหขอมูลขนาดใหญและการจัด 

New era business management concepts, roles 

and importance of new era business 

management, preparing for smart 

entrepreneurship, elements and business plan 

writing, feasibility business analysis, big data 
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ลำดับ ชื่อรายวิชา 
จำนวน

หนวยกิต 

คำอธิบายรายวิชา 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

 การปญญาประดิษฐ การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส การใช

เทคโนโลยีสำหรับการทำธุรกรรมทางการเงิน การจับมือ

ทางธุรกิจและการจัดการความเสี่ยง กฎหมายและ

จรรยาบรรณสำหรับผปูระกอบการ 

analysis and artificial intelligence management, 

electronic commerce, using technology for 

financial transactions, business matching and risk 

management, laws and ethics for entrepreneur 

3 3564418 

การสื่อสารและ 

การเจรจาตอรอง 

ทางธุรกิจ 

(Communication 

and Negotiation in 

Business) 

 

3 (3-0-6) หลักการ และความสำคัญของการสื่อสารและการเจรจา

ตอรองทางธุรกิจ กระบวนการของสื่อสารและการเจรจา

ตอรองทางธุรกิจ ภาษาและระดับของการสื่อสารทาง

ธุรกิจ  จิตวิทยาการสื่อสารและการเจรจาตอรองทาง

ธุรกิจ ทักษะและเทคนิคการสื่อสารและการเจรจา

ตอรองทางธุรกิจ การสื่อสารขามวัฒนธรรม จริยธรรมใน

การสื่อสารและการเจรจาตอทางธุรกิจ  

Principles and importance of business 

communication and negotiation, the process of 

communicating and negotiating business, language 

and level of business communication, 

communication psychology and business 

negotiation, skills and techniques of 

communication and business negotiation, 

Intercultural communication, ethics in 

communication and business negotiation 

4 3564119 

การคดิเชิงออกแบบ

เพ่ือธุรกิจ  

(Design Thinking for 

Business) 

 

3 (2-2-5) ความหมายและความสำคัญของการคิดเชิงออกแบบ 

กระบวนการคิดเชิงออกแบบ การคดิเชิงออกแบบทาง

ธุรกิจ คุณคาของการคิดเชิงออกแบบตอธุรกิจ  

การประยุกตการคิดเชิงออกแบบในธุรกิจ ประโยชนของ

การคดิเชิงออกแบบที่มีตอธุรกิจ การคิด เชิงออกแบบ

กับการสรางนวัตกรรมทางธุรกิจ และการฝกปฏิบัติการ

คิดเชิงออกแบบเพ่ือธุรกิจ 

Meaning and importance of design thinking, design 

thinking process, design thinking in business, 

values of design thinking in business, applying 

design thinking in business, benefits of design 

thinking in business, design thinking and business 

innovation creation and practice in design thinking 

for business 
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ลำดับ ชื่อรายวิชา 
จำนวน

หนวยกิต 

คำอธิบายรายวิชา 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

5 3644605 

กลยุทธและเทคนิคการ

เสนอขายงาน 

(Strategies and 

Techniques of 

Pitching) 

 

3 (2-2-5) บทบาทและหนาที่ในการนำเสนอขายงาน การวางแผน

การเสนอขายงาน กระบวนการการเสนอขายงานอยาง

เปนระบบ เทคนิคการเสนอขายงานอยางมืออาชีพ  

การใชเทคโนโลยีในการเสนอขายงาน การออกแบบกล

ยุทธการเสนอขายงาน การประเมินประสิทธิภาพใน 

การเสนอขายงาน เทคนิคการรับมือกับคำถามอยางมือ

อาชีพ วิธีสรุปการเสนอขายงานใหเกิดความประทับใจ

แกผูฟง และการฝกจำลองสถานการณการเสนอขายงาน 

Roles and responsibilities of pitching, pitching 

planning, systematic pitching process, techniques 

of professional pitching, digital technology usage 

in pitching, strategic design of pitching, evaluation 

efficiency of pitching, professional dealing 

techniques with questions, summarizing methods 

of pitching for making audiences impressing and 

simulation practice of pitching 
6 3824206 

การบัญชีสำหรับธุรกิจ

ขนาดกลางและ 

ขนาดยอม 

(Accounting for 

Small-and-

Medium-Sized 

Entities) 

 

3 (2-2-5) ความหมาย รูปแบบ ประเภทและข้ันตอนในการจัดตั้ง

ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม  ความรเูบื้องตน

เก่ียวกับการประกอบธุรกิจออฟไลนและออนไลน  

การนำเครื่องมือทางการเงินมาใชสำหรับธุรกิจขนาด

กลางและขนาดยอมในปจจุบัน ความรเูบื้องตนเก่ียวกับ

การบัญชี บทบาทที่สำคัญของบัญชีในธุรกิจ การวาง

ระบบบัญชี การบันทึกขอมูลทางการบัญชี โดยการใช

โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีและ/หรือ

ระบบปฏิบัติการทางดานบัญชี การจัดทำงบการเงิน  

การวิเคราะหขอมูลเบ้ืองตนจากในงบการเงิน และ

ความรเูก่ียวกับกฎหมายภาษีอากรที่เก่ียวของกับธุรกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอม  

 

Meaning, models, types of Small-and-Medium-

sized Entities (SMEs), and procedures for setting 

up business; basic knowledge of offline and 

online business; implementation of financial 

instruments for small-and-medium-sized entities 

at the present time; basic knowledge of 

accounting; roles of accounting in business; 

accounting system design; using accounting 

applications and/or accounting software systems 

for recording financial transactions and preparing 

financial statements; basic financial statement 

analysis; knowledge of privilege tax law for small-

and-medium-sized entities 
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ลำดับ ชื่อรายวิชา 
จำนวน

หนวยกิต 

คำอธิบายรายวิชา 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

7 1552914 

ภาษาเกาหลีเบื้องตน 

(Introduction to 

Korean) 

3(3-0-6) ตัวอักษรฮันกึล รูปแบบประโยคพ้ืนฐาน การกลาว

ทักทาย ตัวเลข การบอกเวลา และวันที่ มารยาท และ

วัฒนธรรมเกาหล ี

Hangul (Korean Alphabet), basic sentences: 

greetings, numbers, telling time and date, Korean 

manners and culture  

8 1552656

ภาษาอังกฤษเพื่อ

อุตสาหกรรมบริการ 

(English for 

Hospitality 

Industry) 

 

3(3-0-6) คำศัพท วลี และสำนวนในการสนทนาเพ่ือการบริการ

ลูกคาในอุตสาหกรรมบริการในสถานการณตางๆ ไดแก 

การทักทาย และการตอนรับลูกคา การปฏิบัติตามคำ

รองขอ การใหความชวยเหลือ และการใหคำแนะนำกับ

ลูกคา แนวความคดิพื้นฐานเพื่อการทำงานบริการใน

แผนกตางๆ และในหลายตำแหนงงานโดยมีการ

เชื่อมโยงการใชภาษาและเทคนิคการสื่อสารเขากับ 

ความเขาใจในอาชีพดานการบริการ 

Vocabulary, phrases and expressions in 

conversations for guest service situations in the 

hospitality industry; greeting and receiving guests, 

dealing with guest requests, offering help and 

advice; the fundamental concepts of hospitality in 

different service departments and various job 

positions in the service industry; the combination 

of language used with communicative techniques 

for understanding in hospitality careers 

9 1553630

ภาษาอังกฤษเพื่อ 

การทำงาน  

(English for Work) 

3(3-0-6) การพูดและการเขียนเพ่ือการสื่อสารในที่ทำงานทั่วไป 

ไดแก การสัมภาษณงาน การสนทนาทางโทรศัพท  

การบอกกำหนดการ และการนัดหมาย การตอนรับแขก 

การบอกทิศทาง การบอกวิธีการหรือใหคำแนะนำ  

การประชุม และการอภิปรายในทีป่ระชุม แนวความคิด 

คำศัพท และสำนวนภาษาตางๆที่เปนประโยชนและ

เก่ียวของกับหัวขอเหลานี้ 

Oral and written communication for common 

work interactions: job interviews, telephone 

conversations, scheduled appointments, 

reception of visitors, directions, instructions, 

meetings and discussions; useful concepts, 

vocabularies and expressions related to the topics 
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ลำดับ ชื่อรายวิชา 
จำนวน

หนวยกิต 

คำอธิบายรายวิชา 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

10 1553146

ภาษาอังกฤษเพื่อ 

การเรียนรตูลอดชีวิต  

(English for Lifelong 

Learning) 

 

3(3-0-6) สื่อดิจิทัล และเทคโนโลยีในการพัฒนาทักษะในการใช

ภาษาอังกฤษ  การสืบคนขอมูลผานฐานการขอมูลท่ีมี

คุณภาพ  การใชพจนานุกรมออนไลนประเภทตางๆ  

การใชโปรแกรมชวยแปลภาษาอังกฤษ  การใชโปรแกรม

ในการอางอิงมาตรฐาน และการใชสื่อออนไลนและ

แอพพลิเคชั่นเพ่ือสงเสริมการเรียนรตูลอดชวีิต 

 

Digital media and technology to develop English 

skills: information retrieval through peer-reviewed 

sources, the use of different online dictionaries, 

the use of software assisted English translation, 

the use of software for standard referencing and 

the use of online media and applications to 

promote lifelong learning 

11 1553147

ภาษาอังกฤษเพื่อ 

การนำเสนอ 

(English for 

Presentation) 

 

3(3-0-6) การสรางความมั่นใจในการนำเสนอภาษาองักฤษ 

ทาทางและการสบสายตา การใชภาษารางกาย น้ำเสียง 

สื่อและเทคโนโลยีในการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ  

คำสำคัญในการนำเสนอ ขั้นตอนและลำดับข้ันตอน 

การนำเสนอ 

 

 

 

Building confidence in English presentation: 

posture and eye contact, gesture and eye 

contact, body language, effective mediums and 

technology in presentation, keywords and 

sequences and steps of presentation 

12 1554125

ภาษาอังกฤษ 

สูความกาวหนา 

ในวิชาชีพ  

(English for Career 

Advancement) 

3(3-0-6) การพัฒนาทักษะ การฟง พูด อาน เขียน ความรูทาง

ไวยากรณภาษาอังกฤษ เทคนิคการวิเคราะหคำถามและ

การบริหารเวลา เพ่ือการทำขอสอบภาษาอังกฤษ

มาตรฐานที่ใชในการประกอบวิชาชีพ 

The development of English listening, speaking, 

reading and writing skills, grammatical knowledge, 

item analysis and time management for taking the 

standardized test  used in professional practice   
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ลำดับ ชื่อรายวิชา 
จำนวน

หนวยกิต 

คำอธิบายรายวิชา 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

13 1554126

ภาษาอังกฤษ 

สูความกาวหนา 

เชิงวิชาการ  

(English for 

Academic 

Advancement) 

3(3-0-6) การพัฒนาทักษะ การฟง พูด อาน เขียน ความรูทาง

ไวยากรณภาษาอังกฤษ เทคนิคการวิเคราะหคำถามและ

การบริหารเวลา เพ่ือการทำขอสอบภาษาอังกฤษ

มาตรฐานที่ใชเปนเกณฑในการศกึษาตอระดับปริญญา

โทและปริญญาเอก 

The development of English listening, speaking, 

reading and writing skills, grammatical knowledge, 

item analysis and time management for taking the 

standardized test  used as a criterion in higher 

degree study  

14 1554127

ภาษาอังกฤษในองคกร

ระหวางประเทศ และ

บรรษัทขามชาติ 

(English in 

International 

Organizations and 

Multinational) 

 

3(3-0-6) การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และคำศัพทเฉพาะทาง

เพ่ือการทำงานในองคกรระหวางประเทศ และบรรษัท

ขามชาติ ความรทูี่จำเปน และประวัติขององคกร และ

บรรษัทที่สำคัญ ไดแก ประชาคมอาเซียน หประชาชาติ 

แอปเปล ไมโครซอฟต การมีมารยาทในการทำงาน และ

วิธีการจัดการกับความแตกตางทางวัฒนธรรมในการ

ทำงาน 

The development of English skills and 

terminology used for working in international 

organizations and multinational corporations: 

fundamental knowledge and history of major 

organizations and corporations including 

Association of Southeast Asian Nations, United 

Nations, Apple, Microsoft; the acquisition of work 

etiquette and strategies for dealing with cultural 

differences in workplace 

 

 

15 1554128

ภาษาอังกฤษเพื่อ 

การแปลเกม  

3(3-0-6) หลักการ ทฤษฎี และกลวิธกีารแปล คำศัพท และ

สำนวนภาษาที่มักพบในเกมแตละประเภท การฝกแปล

วีดีโอเกมจากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย และภาษาไทย

Principles, theories and strategies of translation: 

vocabulary and expressions frequently found in 

various video game genres; practice translating 
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ลำดับ ชื่อรายวิชา 
จำนวน

หนวยกิต 

คำอธิบายรายวิชา 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

(English for Game 

Translation) 

เปนภาษาอังกฤษ การใชเครื่องมือ และเทคโนโลยีเพ่ือ

ชวยในการแปลเกม 

from English into Thai and vice versa; the use of 

tools and technology to assist in game translation 

16 1554129

ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ

ออนไลน  

(English for Online 

Business) 

  

3(3-0-6) ภูมิหลังธุรกิจออนไลน ประเภทของธุรกิจออนไลน 

จุดเดนและจุดดอยของธุรกิจออนไลน นวัตกรรมที่พลิก

ผันอุตสาหกรรม เศรษฐกิจเชิงสรางสรรค ฝกอานและ

วิเคราะหกรณีศึกษาของธุรกิจออนไลนและออฟไลนที่

ประสบความสำเร็จและลมเหลว เริ่มธุรกิจออนไลนดวย

การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค  

การคนหาสินคา การเลือกชองทางขายออนไลน การตั้ง

ราคา การเขียนบรรยายสินคา และการโฆษณาสินคา

ผานสื่อตาง ๆ 

Background of online businesses, types of online 

businesses, advantages and disadvantages of 

online businesses, disruptive innovations, creative 

economy, practice reading and analyzing case 

studies of successful and failed online and offline 

businesses, start an online business through 

having SWOT analysis, finding products, choosing 

online sales channels, setting prices, writing 

product descriptions and promoting products 

through media 

17 1554130

ภาษาอังกฤษสำหรับ

การสราง แบรนด

บุคคล  

(English for 

Personal Branding) 

 

3(3-0-6) คำศัพทเฉพาะและสำนวนที่ใชในการสรางแบรนดบุคคล 

ฝกอานบทความเก่ียวกับกระบวนการสรางแบรนด

บุคคล (การสำรวจคนหา การสราง การสื่อสาร และ 

การรักษาใหคงไว) สำรวจบุคลิกภาพของตนเองและ

นำเสนอจุดเดนของตนเอง บรรยายองคประกอบสำคัญ

ในการสรางชื่อเสียงใหกับการสรางแบรนดบุคคลจาก

กรณศึีกษาในสถานการณจริง และเขียนรายงานสรุป 

Terminology and expressions in personal 

branding, practice reading articles about the 

personal branding process (discover, create, 

communicate and maintain), surveying self-

personality, presenting personal identity, 

describing key elements in personal branding 

reputation of various case studies in real 

situations and writing summary report 
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ลำดับ ชื่อรายวิชา 
จำนวน

หนวยกิต 

คำอธิบายรายวิชา 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

18 1554131

ภาษาอังกฤษสำหรับ

บาริสตาและ 

บารเทนเดอร 

(English for Barista 

and Bartender) 

 

3(3-0-6) สำนวนและศัพทสำหรับบาริสตาและบารเทนเดอร 

ศึกษาเครื่องดื่มและสวนผสมประเภทตาง ๆ ทั้งที่มี

แอลกอฮอลและไมมีแอลกอฮอล รวมทั้งกาแฟประเภท

ตาง ๆ บนรายการกาแฟ ฝกทักษะการเปนบาริสตา 

และบารเทนเดอรในมหาวิทยาลัย พัฒนาทักษะการพูด

ภาษาอังกฤษจากสถานการณจริงและการไปทัศนศึกษา  

Expressions and vocabulary used in barista and 

bartender,  explore many types of beverages and 

mixed drinks, both alcoholic and nonalcoholic, 

including every kind of coffee on a typical coffee 

menu,  practice Barista and bartender skills in the 

university,  develop English speaking skills through 

practical lessons and field trips 

19 1554132   

การแปลธุรกิจในฐานะ

ตัวกลางการสื่อสาร

สากล 

(Business 

Translation as a 

Medium for Global 

Communication) 

  

3(3-0-6) หลักการ ทฤษฎี กลวิธี และเทคนิคการแปลทางธุรกิจ 

ฝกแปลเอกสารทางธุรกิจที่หลากหลายจากภาษาอังกฤษ

เปนภาษาไทย และภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ ใน

รูปแบบงานแปลที่หลากหลาย การนำเสนอผลงานในชั้น

เรียน และโครงงานแปล ใชเครื่องมือในการแปล 

พจนานุกรม เครื่องมือชวยแปลออนไลน การใช

โปรแกรมคนหาขอมูล และฐานขอมูลงานวิชาการตาง ๆ 

ในระหวางการทำงานแปลไดอยางมีประสิทธิภาพ 

Principles, theories, strategies and techniques 

used in business translation, extensive practice in 

English-Thai and Thai-English translation of a wide 

range of business documents through several 

assignments, in-class presentation and a 

translation project, use translation tools: 

dictionaries or online tools, search engines and 

multiple academic databases during translation 

process effectively 

20 1554134 

ความเขาใจและการใช

ชีวิตในสังคม 

(Social Literacy and 

Living in a 

3(3-0-6) ความเขาใจถึงผลกระทบของโลกในปจจุบันตอ 

การดำเนินชีวิตของปจเจกบุคคล มงุสรางผเูรียนที่มี

ความเขาใจดานสุขภาพรวมกับคุณลักษณะดานรางกาย 

ปญญา จิตวิญญาณและสุขภาพของสังคม ความเขาใจ

ตอประเด็นทาทายตาง ๆ ที่เก่ียวกับคุณภาพชีวิต เชน 

Understanding how the contemporary world 

affects personal lives; having physical, cognitive, 

spiritual and social health traits combined with 

health literacy; understanding challenging issues 

of quality of life such as food security, peace, 
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ลำดับ ชื่อรายวิชา 
จำนวน

หนวยกิต 

คำอธิบายรายวิชา 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

Contemporary 

World) 

 

ความมั่นคงทางอาหาร สันติภาพ การใชพลังงาน  

การพัฒนาอยางยั่งยนื เศรษฐกิจพอเพียง สังคมสูงวัย 

การพัฒนาชนบท การปกครองและชุมชน 

energy consumption, sustainable development, 

sufficiency economy, aging society, rural 

development, government and community 

21 1554135 

ภาษาอังกฤษเพื่อการ

เตรียมตัวสอบวัดระดับ

ความสามารถ 1 

(English Proficiency 

Test Preparation I) 

3(3-0-6) สงเสริมความรคูวามเขาใจเก่ียวกับทักษะภาษาอังกฤษ

พ้ืนฐานของผเูรียน ไดแก ทักษะดานการฟง การพูด 

คำศัพท และไวยากรณ เพ่ือเตรียมตัวสอบวัดระดับ

ความสามารถดานภาษาอังกฤษ ตลอดจนการฝกปฏิบัติ

และพัฒนาสัมฤทธิภาพดานภาษาอังกฤษดวยการเรียนรู

แบบผสมผสานกับโปรแกรมมัลติมิเดีย 

To promote learners’ understanding of English 

skills at a basic level in basic listening, reading, 

vocabulary and grammar for use English on the 

proficiency test; to practice and develop English 

proficiency through multimedia blended-learning 

 
 

หมายเหต ุรายวิชา ลำดับที่ 1 – 6 และลำดับที่ 20 – 21 เปนรายวิชาพัฒนาใหม จำนวน 8 วิชา 

    รายวิชา ลำดับที่ 7 – 9 เปนรายวิชาที่ปรากฏในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 จำนวน 3 วิชา 

   รายวิชา ลำดับที่ 10 – 19 เปนรายวิชาท่ีปรากฏในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 จำนวน 10  วิชา
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ข้ันตอนการขอเปดรายวิชาหมวดวิชาเลือกเสรี 

สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยสวนดสุิต

คณะ/ โรงเรียน ที่ประสงคจะขอเปดรายวิชาหมวดวิชาเลือกเสรี

ใหกับนักศึกษาลงทะเบียนจัดทำบันทึกขอความเสนอมายังสำนัก

สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

สำนักสงเสริมวิชาการ ฯ 

พิจารณาเปดตารางเรียน

ในระบบบริหารการศึกษา 

นักศึกษา ลงทะเบียนในระบบบริหารการศึกษา 

คณะ/ โรงเรียน ตรวจสอบขอมูลตารางเรียนรายวิชา 

หมวดวิชาเลือกเสรีผานระบบบริหารการศึกษา 

กำหนดระยะเวลาดำเนินการ

เปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย

สวนดุสิต เรื่อง กิจกรรมวิชาการ 

ประจำภาคการศึกษานั้น ๆ  

อาจารยที่ปรึกษายืนยันการลงทะเบียนรายวิชา 

หมวดวิชาเลือกเสรีใหกับนักศึกษาผานระบบบริหารการศึกษา 




