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สารสนเทศศาสตร ์หลกัสตูรปรับปรงุ(พ.ศ. 2561)
 

ชื�อสถาบนัอดุมศกึษา มหาวทิยาลยัสวนดสุติ
วทิยาเขต/คณะ/ภาค
วชิา

คณะมนุษยศ์าสตรแ์ละสงัคมศาสตร์

1.1 รหสัและชื�อหลกัสตูร    

 ประเภทการขอรับทราบ  หลกัสตูรปรับปรงุ (หลกัสตูรปรับปรงุตามกําหนดรอบปรับปรงุ)   

 จํานวนปรญิญา  หลกัสตูรปรับปรงุ 1 ปรญิญา  

 เลอืกใชเ้กณฑก์ารประเมนิ  2558   

 
วนั/เดอืน/ปี ที�สภามหาวทิยาลยั
อนุมตัิ

 20/07/2561  

 
ปีการศกึษาที�สภาอนุมตัใิหเ้ปิด
สอน

 2561  

  หลกัสตูรสงักดัคณะ  คณะมนุษยศ์าสตรแ์ละสงัคมศาสตร์  

  เริ�มใชม้าตั �งแตปี่ พ.ศ.  2547  

  ปรับปรงุครั �งสดุทา้ยเมื�อปี พ.ศ.  2556  

 1.1.1 ชื�อภาษาไทย :
หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาบรรณารักษศาสตรแ์ละสารสนเทศ
ศาสตร์

 

 1.1.2 ชื�อภาษาองักฤษ :
Bachelor of Arts Program in Library and Information
Science

 

 
1.1.3 สถานที�จัดการเรยีนการ
สอน

: Main Campus  

1.2 ชื�อปรญิญาและสาขาวชิา

 1.2.1 รปูแบบ :
ระดบั  

ปรญิญาตร ี4 ปี : ปรญิญาตรทีางวชิาการ
 

 1.2.2 หลกัเกณฑก์ารเรยีกชื�อ :

ปรญิญา
ที�  

หลกั
เกณฑ์
การ
เรยีก
ชื�อ

 
ชื�อ
ปรญิญา
(ภาษา
ไทย)

 
ชื�อ
ปรญิญา
(ภาษา
องักฤษ)

 
ชื�อยอ่
ปรญิญา
(ภาษา
ไทย)

 
ชื�อยอ่
ปรญิญา
(ภาษา
องักฤษ)

 ชื�อสาขาวชิา  

1

เป็นไป
ตาม
เกณฑ์
กําหนด
ชื�อ
ปรญิญา
ของ
กกอ.

ศลิป
ศาสตร
บณัฑติ

Bachelor
of Arts ศศ.บ. B.A.

บรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศ
ศาสตร์

 

1.3 ขอ้มลูประกอบ :    

 1.3.1 วชิาเอก    ไมม่ี  

 1.3.2 จํานวนหน่วยกติตลอด
หลกัสตูร

: โครงสรา้งหลกัสตูร 

จาํนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร

                        ไม่นอ้ยกวา่ 134 หน่วยกิต

โครงสร้างหลกัสูตร

 



 จาํนวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร 134 หน่วยกติ

 1) หมวดวชิาศึกษาทั�วไป 33 หน่วยกติ

 2) หมวดวชิาเฉพาะ 95 หน่วยกติ

 2.1 วชิาบงัคบั      60 หน่วยกิต

 2.2 วชิาเลือก ไม่นอ้ยกวา่ 30 หน่วยกิต

 2.3 วชิาประสบการณ์วชิาชีพ 5 หน่วยกิต

 3) หมวดวชิาเลือกเสรี เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ

รปูแบบ  จํานวนหน่วยกติ  

ปรญิญาตร ี4 ปี : ปรญิญาตรทีางวชิาการ 134

 1.3.3 ภาษาที�ใช ้ : หลกัสตูรจัดการศกึษาเป็นภาษาไทย  

 1.3.4 การรับผูเ้ขา้ศกึษา : รับเฉพาะนักศกึษาไทย  

 
1.3.5 ความรว่มมอืกบัสถาบนั
อื�น

: เป็นหลกัสตูรของสถาบนัโดยเฉพาะ  

 
1.3.6 การใหป้รญิญาแกผู่ ้
สําเร็จการศกึษา

: ใหป้รญิญาเพยีงสาขาวชิาเดยีว  
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1.4 สถานภาพหลกัสตูรและการพจิารณาอนุมตั/ิเห็นชอบหลกัสตูร

 
1.4.1
กําหนด
เปิดสอน

 

ภาคเรยีนที� 1  ปี 2561  วนั - 

เอกสารแนบ มตสิภา

Filter by: 

 Name  Date modified

CouncilApprove.pdf 30/10/2018 11:39:32

CouncilApprove2628.pdf 04/02/2019 16:07:49

CouncilApprove2638.pdf 04/02/2019 16:07:59

 

1.4.2
อาจารย์
ผูรั้บผดิ
ชอบ
หลกัสตูร

 

 

ตําแหน่งทางวชิาการ  ชื�ออาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสตูร  วฒุกิารศกึษาสงูสดุ  คณุวฒุิ  สาขาวชิา  จบจากมหาวทิยาลยั

วชิาเอก:
 อาจารย์ จติชนิ จติตสิขุพงษ์ ปรญิญาเอก ปร.ด. เทคโนโลยเีทคนคิศกึษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนอื
 ผูช้ว่ยศาสตราจารย์ ฐติยิา เนตรวงษ์ ปรญิญาเอก ค.ด. เทคโนโลยแีละสื�อสารการศกึษา จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั
 ผูช้ว่ยศาสตราจารย์ บรรพต พจิติรกําเนดิ ปรญิญาเอก ปร.ด. เทคโนโลยสีารสนเทศคณุภาพ มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี
 ผูช้ว่ยศาสตราจารย์ บญุญลกัษม ์ตํานานจติร ปรญิญาเอก ปร.ด. เทคโนโลยเีทคนคิศกึษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนอื
 ผูช้ว่ยศาสตราจารย์ สายสดุา ปั�นตระกลู ปรญิญาเอก ปร.ด. นวตักรรมการเรยีนรูแ้ละเทคโนโลยี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุี

 

1.4.3
อาจารย์
ประจํา
หลกัสตูร

 

 

ตําแหน่งทางวชิาการ  อาจารยป์ระจําหลกัสตูร  วฒุกิารศกึษาสงูสดุ  คณุวฒุิ  สาขาวชิา  จบจากมหาวทิยาลยั

วชิาเอก:
 อาจารย์ จติชนิ จติตสิขุพงษ์ ปรญิญาเอก ปร.ด. เทคโนโลยเีทคนคิศกึษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนอื
 ผูช้ว่ยศาสตราจารย์ ฐติยิา เนตรวงษ์ ปรญิญาเอก ค.ด. เทคโนโลยแีละสื�อสารการศกึษา จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั
 ผูช้ว่ยศาสตราจารย์ บรรพต พจิติรกําเนดิ ปรญิญาเอก ปร.ด. เทคโนโลยสีารสนเทศคณุภาพ มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี
 ผูช้ว่ยศาสตราจารย์ บญุญลกัษม ์ตํานานจติร ปรญิญาเอก ปร.ด. เทคโนโลยเีทคนคิศกึษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนอื
 ผูช้ว่ยศาสตราจารย์ สายสดุา ปั�นตระกลู ปรญิญาเอก ปร.ด. นวตักรรมการเรยีนรูแ้ละเทคโนโลยี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุี

1.5 ระบบจัดการศกึษา

 

1.5.1
การ
จัดการ
ศกึษา
และ
โครงสรา้ง
หลกัสตูร

 ระบบทวภิาค โดย 1 ปีการศกึษาแบง่ออกเป็น 2 ภาค การศกึษาปกต ิ1 ภาคการศกึษาปกตมิรีะยะเวลาศกึษาไมน่อ้ยกวา่ 15 สปัดาห์

 

1.5.2
การ
จัดการ
ศกึษาฤดู
รอ้น

 ไมม่ ี
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1.6 ผลการพัฒนาการเรยีนรูแ้ตล่ะดา้น (ผลการเรยีนรู:้ Learning Outcomes)

 1.6.1 ผลการเรยีนรู ้หมวดวชิาศกึษาทั�วไป

 

 ผลการพัฒนาการเรยีนรูแ้ตล่ะดา้น
ลําดบัที�  รายละเอยีด

หวัขอ้: 1.คณุธรรมจรยิธรรม

 1 มคีณุลกัษณะตามคา่นยิมไทยที�ด ีไดแ้ก ่การประพฤตตินตามหลกัคณุธรรมจรยิธรรมพื�นฐาน มคีวามรักชาต ิศาสน ์กษัตรยิ ์ซื�อสตัย ์มรีะเบยีบวนัิย รักษากฎหมาย มอีดุมการณ ์ในสิ�งที�ดงีาม มคีวามกตญั� ูมสีมัมาคารวะ รูจ้
วฒันธรรมและประเพณีไทย

 2 รูจั้กประหยดั อดออมตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง
 3 มจีติสาธารณะ ไดแ้ก ่คณุลกัษณะการมจีติใจเสยีสละ มสํีานกึรับผดิชอบ ตอ่สว่นรวม เห็นแกป่ระโยชนส์ว่นรวมเอื�ออาทร ใสใ่จเพื�อนและผูอ้ื�นใหค้วามรว่มมอืตอ่การเรยีนการสอนและกจิกรรมสาธารณะ
 4 มคีวามภมูใิจในความเป็นไทย
 5 ทศันคตปิฏเิสธคอรรั์ปชนั ที�แสดงออกมาในดา้นความคดิและพฤตกิรรม

 6 มคีวามเป็นสวนดสุติ ไดแ้ก ่การมคีวามรักและศรัทธาในองคก์ร ดํารงตนอยา่งมศีกัดิ�ศร ีมุง่มั�น ทุม่เท รว่มแรงใจเป็นหนึ�งเดยีว ขยนัอดทน พากเพยีร ใฝ่รูม้คีวามประณีตพถิพีถินัและรูจ้รงิในสิ�งที�ทํา มบีคุลกิภาพที�เหมาะสม 
สวนดสุติ ไดอ้ยา่งเหมาะสมในทกุสถานการณจ์นเป็นที�ประจักษ์ตอ่สาธารณะ

หวัขอ้: 2.ความรู ้
 1 มคีวามรูอ้ยา่งกวา้งขวางเพื�อเสรมิสรา้งความเป็นมนุษยท์ี�สมบรูณ์
 2 มโีลกทศันก์วา้งไกล
 3 มคีวามรู ้ความเขา้ใจในเรื�องที�เกี�ยวกบัตนเองและผูอ้ื�น สงัคม ศลิปวฒันธรรมและธรรมชาติ
 4 มคีวามรูใ้นศาสตรพ์ื�นฐานที�เกี�ยวขอ้งกบักลุม่วชิาสงัคมศาสตร ์มนุษยศาสตร ์ภาษา และวทิยาศาสตรก์บัคณติศาสตร์
 5 สามารถประยกุตค์วามรูท้างดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยมีาใช ้ในการดําเนนิชวีติ

หวัขอ้: 3.ทกัษะทางปัญญา
 1 มทีกัษะในการแสวงหาความรูต้ลอดชวีติเพื�อพัฒนาตนเองอยา่งตอ่เนื�อง
 2 มทีกัษะการคดิแบบองคร์วมและเชงิตรรกะอยา่งมเีหตผุล
 3 มทีกัษะการคดิวเิคราะหแ์ละการแกปั้ญหา
 4 มทีกัษะการคดิสรา้งสรรคเ์ชงินวตักรรม
 5 มทีกัษะที�จําเป็นในศตวรรษที� 21
 6 ความสามารถในการรักษาสขุภาพ

หวัขอ้: 4.ทกัษะความสมัพันธร์ะหวา่งบคุคลและความรับผดิชอบ
 1 มคีวามตระหนักรูถ้งึสทิธ ิบทบาทและหนา้ที�ของตนเอง ตลอดจนเขา้ใจ เห็นคณุคา่และเคารพสทิธขิองผูอ้ื�น
 2 ความเป็นพลเมอืงที�มคีณุคา่ และรับผดิชอบตอ่สงัคมไทยและสงัคมโลก

 3 มทีกัษะในการประสานงานความรว่มมอืในการทํางานเป็นทมี การเป็นผูนํ้าและผูต้ามที�ด ีมมีนุษยส์มัพันธท์ี�ด ีมทีกัษะในการแกปั้ญหาสงัคมไดแ้ก ่การรับรูปั้ญหา การเขา้ใจปัญหา การเรยีงลําดบัความสําคญัของปัญหา แล
สนัตวิธิี

 4 ความเขา้ใจในสงัคมพหวุฒันธรรม มทีกัษะในการปฏสิมัพันธก์บัผูอ้ื�น อยา่งสรา้งสรรคต์ระหนักและเขา้ใจในวฒันธรรมของสงัคมที�ตนเองอาศยัอยูร่วมทั �งเขา้ใจความแตกตา่ง ทางวฒันธรรม และสามารถปรับตวัในสงัคมพห

หวัขอ้: 5.ทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขการสื�อสารและการใชเ้ทคโนโลยี
 1 มคีวามรูใ้นการใชส้ื�อและขอ้มลูสารสนเทศอยา่งรูเ้ทา่ทนั
 2 ใชภ้าษาไทยและภาษาองักฤษในการสื�อสารอยา่งมปีระสทิธภิาพ
 3 มทีกัษะในการคดิคํานวณ การวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขและเชงิเหตผุล ที�เป็นตรรกะ
 4 มทีกัษะในการใชค้อมพวิเตอรแ์ละสื�อเทคโนโลยตีา่ง ๆ ในการทํางาน และการสื�อสาร

PLO
การพัฒนาการเรยีนรูแ้ตล่ะดา้น

 No data to display

ตาราง Maping 

PLO Grand Total

Grand Total

แผนที�แสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจ้ากหลกัสตูรสูร่ายวชิา (Curriculum Mapping)

 1.6.2 ผลการเรยีนรู ้หมวดวชิาเฉพาะ
    ผลการพัฒนาการเรยีนรูแ้ตล่ะดา้น (ผลการเรยีนรู ้:Learning Outcomes)

ลําดบัที�  รายละเอยีด

หวัขอ้: 1.คณุธรรมจรยิธรรม
 1 การแสดงออกถงึการมวีนัิยในการเรยีน ตรงตอ่เวลา ขยนั อดทน
 2 การแสดงออกถงึการยดึมั�นในคณุธรรม จรยิธรรม ซื�อสตัยส์จุรติ เสยีสละ คํานงึถงึประโยชนส์ว่นรวมมากกวา่ประโยชนส์ว่นตน
 3 การปฏบิตัตินตามกรอบระเบยีบ ขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั และกตกิาสงัคม มจีรรยาบรรณทางวชิาการ และวชิาชพีบรรณารักษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร์

หวัขอ้: 2.ความรู ้
 1 แสดงออกถงึความสามารถในการเขา้ถงึแหลง่การเรยีนรู ้และวทิยาการ ที�มคีวามเปลี�ยนแปลงอยูต่ลอดเวลา
 2 มคีวามรู ้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัหลกัการและทฤษฎทีี�สําคญัในสาขาวชิาบรรณารักษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร ์และศาสตรอ์ื�นที�เกี�ยวขอ้ง
 3 สามารถบรูณาการความรูใ้นสาขาวชิาบรรณารักษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร ์กบัความรูใ้นศาสตรอ์ื�นที�เกี�ยวขอ้ง

หวัขอ้: 3.ทกัษะทางปัญญา
 1 สามารถใชท้กัษะการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ คดิวเิคราะห ์คดิเชงิเหตผุล และคดิเชงิบรูณาการในการแกไ้ขปัญหาในสถานการณต์า่ง ๆ ในชวีติประจําวนัไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ
 2 สามารถใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตรใ์นการแกไ้ขปัญหา ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ และสอดคลอ้งกบัสถานการณ์
 3 มคีวามคดิรเิริ�มสรา้งสรรค ์เพื�อสรา้งนวตักรรมและ/หรอืประโยชนใ์ด ๆ ตอ่ตนเองและสงัคมได ้

หวัขอ้: 4.ทกัษะความสมัพันธร์ะหวา่งบคุคลและความรับผดิชอบ
 1 สามารถทํางานเป็นทมีกบัผูอ้ื�นอยา่งมคีวามสขุ ทําใหเ้กดิผลงาน ที�มปีระสทิธภิาพ
 2 แสดงออกถงึความสามารถในการปรับตวั รว่มกจิกรรม และมปีฏสิมัพันธท์ี�ดใีนสงัคมพหวุฒันธรรม
 3 แสดงออกถงึการมภีาวะความเป็นผูนํ้าเป็นแบบอยา่งที�ดตีอ่ผูอ้ื�น ใหค้วามชว่ยเหลอืและอํานวยความสะดวกในการแกไ้ขปัญหาสถานการณต์า่ง ๆ ได ้
 4 แสดงออกถงึการมคีวามรับผดิชอบในการเรยีนรู ้และพัฒนาตนเอง อยา่งตอ่เนื�อง

หวัขอ้: 5.ทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขการสื�อสารและการใชเ้ทคโนโลยี
 1 แสดงออกถงึความสามารถในการวเิคราะหต์วัเลข แปรผลและนําเสนอขอ้มลู ไดอ้ยา่งเหมาะสม และใชเ้ป็นพื�นฐานการแกปั้ญหาและการตดัสนิใจในชวีติประจําวนั
 2 แสดงออกถงึความสามารถในการใชภ้าษาเพื�อการสื�อสาร
 3 แสดงออกถงึความสามารถในการตดิตอ่สื�อสาร โดยใชเ้ทคโนโลย ีไดอ้ยา่งเหมาะสม
 4 แสดงออกถงึการมทีกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการทํางาน การดําเนนิชวีติประจําวนัได ้
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แผนที�แสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจ้ากหลกัสตูรสูร่ายวชิา (Curriculum Mapping)
 

 1.6.3 ความคาดหวงัของผลลพัธก์ารเรยีนรูเ้มื�อสิ�นปีการศกึษา

 

ปีที�  รายละเอยีด  

1 ผูเ้รยีนไดเ้รยีนรูท้กัษะพื�นฐานของการเป็นบรรณารักษ์หรอืนักสารสนเทศ การปฏบิตังิานเทคนคิพื�นฐานที�จําเป็นในวชิาชพีบรรณารักษ์
2 ผูเ้รยีนไดเ้รยีนรูก้ารปฏบิตังิานเทคนคิที�สงูขึ�น สามารถประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการจัดเกบ็ และเผยแพรส่ารสนเทศ ตลอดจนเขา้ใจหลกัการบรหิารองคก์ารสารสนเทศ
3 ผูเ้รยีนเกดิทกัษะการสื�อสาร การจัดการธรุกจิสารสนเทศ และการจัดการความรูใ้นองคก์าร
4 ผูเ้รยีนสามารถเลอืกใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ตดิตาม และนําเสนอความกา้วหนา้ทางวชิาชพี ผา่นการฝึกประสบการณว์ชิาชพีฯ

1.7 คณุสมบตัผิูเ้รยีน

 

1) สาํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าจากสถาบนัการศึกษาที�กระทรวงศึกษาธิการรับรองวทิยฐานะ และ

2) มีคุณสมบติัครบถว้นตามประกาศการรับสมคัรสอบวดัความรู้ เพื�อพิจารณาคดัเลือกเขา้ศึกษาต่อในสถาบนัอุดมศึกษาของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรือ มีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยัสวนดุสิต

3) มีความปกติทางดา้นร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา

1.8 จํานวนนสิติ   

1.8.1 จํานวนนสิติ :  

 

ประเภทปรญิญา ช ั�นปี 2561 2562 2563

ปรญิญาตร ี4 ปี : ปรญิญาตรทีางวชิาการ

1 40 40 40

2 0 40 40

3 0 0 40

4 0 0 0

A:รวม 40 80 120

B:จํานวนนสิติที�คาดวา่จะจบ 0 0 0

 1.8.2 รปูแบบการศกึษา : แบบชั �นเรยีน

 
1.8.3 คา่ใชจ้า่ยตอ่หวัตอ่ปี
(สงูสดุ)

 
92026.00  บาท (โครงการปกต/ิรับตรง)
0.00  บาท (โครงการพเิศษ ถา้ม)ี

1.9 เกณฑก์ารสําเร็จการศกึษาตามหลกัสตูร

 

เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 

 1. นกัศึกษาที�มีสิทธิ� ไดรั้บปริญญา ตอ้งมีคุณสมบติัครบถว้น ดงัต่อไปนี�  

     ผูที้�สาํเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรตอ้งมีคุณสมบติั ดงันี�  

  1.1 มีความประพฤติดี 

  1.2 มีผลการเรียนครบตามโครงสร้างหลกัสูตร รวมทั�งเงื�อนไขอื�นตามที�สภามหาวทิยาลยักาํหนด 

  1.3 ไดค่้าระดบัคะแนนเฉลี�ยสะสมไม่ตํ�ากวา่ 2.00 

  1.4 มีระยะเวลาศึกษาตามเกณฑด์งันี�  

        �) หลกัสูตรปริญญาตรี (4 ปี) สาํเร็จการศึกษาไดไ้ม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ สาํหรับ การลงทะเบียนเรียนเตม็เวลา และไม่ก่อน 14 ภาคการศึกษาปกติสาํหรับการลงทะเบียนเรี

        �) หลกัสูตรปริญญาตรี (5 ปี) สาํเร็จการศึกษาไดไ้ม่ก่อน 8 ภาคการศึกษาปกติ สาํหรับ การลงทะเบียนเรียนเตม็เวลา และไม่ก่อน 17 ภาคการศึกษาปกติสาํหรับการลงทะเบียนเรี

        �) หลกัสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื�อง) สาํเร็จการศึกษาไดไ้ม่ก่อน 4 ภาคการศึกษาปกติ สาํหรับการลงทะเบียนเรียนเตม็เวลา และไม่ก่อน 8 ภาคการศึกษาปกติสาํหรับการลงทะเบียน

 2. นกัศึกษาที�มีสิทธิ� แสดงความจาํนงขอสาํเร็จการศึกษา ตอ้งมีคุณสมบติัครบถว้นดงันี�  

  2.1 เป็นนกัศึกษาที�ลงทะเบียนเรียนครบตามโครงสร้างหลกัสูตร ในภาคการศึกษาสุดทา้ย 

  2.2 ผา่นกิจกรรมภาคบงัคบัตามเกณฑที์�หลกัสูตรและมหาวทิยาลยักาํหนด 

  2.3 ผา่นการทดสอบความรู้ความสามารถดา้นภาษาองักฤษตามประกาศของมหาวทิยาลยั สวนดุสิต 

  2.4 ใหน้กัศึกษาที�มีคุณสมบติัครบถว้นตามที�ระบุไวใ้นขอ้ 2.1 2.2 และ 2.3 ยื�นคาํร้องแสดงความจาํนงขอสาํเร็จการศึกษาต่อสาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียนภายในระยะเวลา

1.10 เอกสารแนบ
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