
๑. คณะวิศวกรรมศาสตร์
๑.๑ ภาควิชาวิศวกรรมเครือ่งกล

รหสัวิชา ชื่อวิชา กลุ่ม ภาค หมายเหตุ
๑๕๑-๒๒๘ ระบบทางความร้อนและของไหล ๑ ค่่า
๑๕๑-๒๔๑ กลศาสตร์ของไหล ๑ ปกติ
๑๕๑-๒๔๑ กลศาสตร์ของไหล ๔ ค่่า
๑๕๑-๒๙๙ การฝึกงานวชิาชีพ ๑ ปกติ
๑๕๑-๓๓๕ การออกแบบเคร่ืองจักรกล ๒ ๑ ปกติ

๑๕๑-๔๒๒ การออกแบบระบบท่อในอาคาร ๑ ปกติ
๑๕๑-๔๒๘ พลังงานหมุนเวยีน ๑ ค่่า

๑.๒ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
รหสัวิชา ชื่อวิชา กลุ่ม ภาค หมายเหตุ

๑๕๒-๒๑๖ วงจรโลจิกและระบบดิจิตอล ๑ ปกติ
๑๕๒-๓๘๒ วศิวกรรมไฟฟา้ ๒ ๑ ปกติ

๑.๓ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
รหสัวิชา ชื่อวิชา กลุ่ม ภาค หมายเหตุ

๑๕๕-๔๔๔ การเขียนโปรแกรมเครือข่าย ๑ ปกติ
๑๕๕-๔๘๒ การเขียนโปรแกรมส่าหรับโมบาย ๑ ปกติ
๑๕๕-๖๘๗ เร่ืองเฉพาะทางวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ ๑ ปกติ

๑.๓ ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์
รหสัวิชา ชื่อวิชา กลุ่ม ภาค หมายเหตุ

๑๕๙-๓๓๕ เทคโนโลยีการพมิพดิ์จิทัล ๑ ปกติ

๒. คณะบรหิารธุรกิจ

๒.๑ ภาควิชาการบญัชี
รหสัวิชา ชื่อวิชา กลุ่ม ภาค หมายเหตุ

๑๓๑-๓๐๑ การบญัชีขั้นกลาง ๒ ๔ ค ่า

ประกาศมหาวิทยาลัยสยาม
เรือ่ง  การปดิกลุ่มเรยีนภาคการศึกษาที่ ๑ ปกีารศึกษา ๒๕๕๗

_________________________________________________________________________

     ด้วยมหาวทิยาลัยสยาม ได้ก่าหนดรับลงทะเบยีนวชิาเรียนประจ่าภาคการศึกษาท่ี ๑ ปกีารศึกษา ๒๕๕๗ ระหวา่งวนัท่ี ๒๑ 
กรกฏาคม – ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ และเปดิใหเ้พิ่ม - ถอนรายวชิาระหวา่งวนัท่ี ๑๘ – ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ เนื่องจากบางรายวชิาไม่มี
นกัศึกษาลงทะเบยีน หรือมีนกัศึกษาลงทะเบยีนไม่ครบตามเกณฑ์ในบางกลุ่มของบางรายวชิา และเหตุผลอันควรอื่น ๆ ตาม
ข้อเสนอของหวัหนา้ภาควชิา และคณบดี ท่ีเกี่ยวข้อง  โดยผ่านความเหน็ชอบของคณะกรรมการตารางสอน - ตารางสอบ  จึง
เหน็สมควรใหป้ดิกลุ่มเรียนในรายวชิา/ตามคณะวชิาต่าง ๆ ดังนี้



๒.๒ ภาควิชาการจัดการทั่วไป
รหสัวิชา ชื่อวิชา กลุ่ม ภาค หมายเหตุ

๑๓๔-๔๐๑ การวางแผนและการควบคมุทางการจัดการ ๑ ปกติ

๓. คณะศิลปศาสตร์
๓.๑ ภาควิชาภาษาตะวันออก

รหสัวิชา ชื่อวิชา กลุ่ม ภาค หมายเหตุ
๑๑๓-๑๐๘ การใช้ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร ๗ ปกติ
๑๑๓-๑๐๘ การใช้ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร ๒๔ ปกติ
๑๑๓-๑๐๘ การใช้ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร ๒๘ ปกติ
๑๑๓-๑๐๕ ภาษาญี่ปุ่น ๑ ๑๐ ปกติ
๑๑๓-๑๐๕ ภาษาญี่ปุ่น ๑ ๑๑ ปกติ

๓.๒ ภาควิชาภาษาตะวันตก
รหสัวิชา ชื่อวิชา กลุ่ม ภาค หมายเหตุ

๑๑๔-๒๐๑ ภาษาอังกฤษ ๓ ๑๕ ปกติ
๑๑๔-๒๐๑ ภาษาอังกฤษ ๓ ๓๔ ปกติ

๓.๓ ศูนย์ภาษา
รหสัวิชา ชื่อวิชา กลุ่ม ภาค หมายเหตุ

๑๑๔-๓๐๑ ภาษาอังกฤษ ๕ ๒๓ ปกติ
๑๑๔-๓๐๑ ภาษาอังกฤษ ๕ ๓๘ ปกติ
๑๑๔-๓๐๑ ภาษาอังกฤษ ๕ ๔๘ ปกติ

๓.๓ ภาควิชาสังคมศาสตร์
รหสัวิชา ชื่อวิชา กลุ่ม ภาค หมายเหตุ

๑๐๐-๑๐๕ จิตวทิยาในชีวติประจ่าวนั ๙ ปกติ
๑๒๙-๑๐๒ ศิลปะและสังคีตนยิม ๕ ปกติ
๑๒๙-๑๐๒ ศิลปะและสังคีตนยิม ๗ ปกติ

๓.๕ ภาควิชาการโรงแรมและการทอ่งเที่ยว
รหสัวิชา ชื่อวิชา กลุ่ม ภาค หมายเหตุ

๑๑๖-๒๓๑ การบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม ๓ ปกติ
๑๑๖-๒๓๑ การบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม ๔ ปกติ
๑๑๖-๓๐๑ พฤติกรรมนกัท่องเท่ียว ๗ ค่่า
๑๑๖-๓๒๓ การจัดการธรุกิจน่าเท่ียว ๓ ปกติ
๑๑๖-๓๒๓ การจัดการธรุกิจน่าเท่ียว ๔ ปกติ
๑๑๖-๓๕๑ การพดูภาษาอังกฤษในท่ีชุมชน ๑ ปกติ
๑๑๖-๔๓๓ การด่าเนนิงานด้านบาร์และเคร่ืองด่ืม ๒ ค่่า
๑๑๖-๔๖๒ ภาษาญี่ปุ่นเพื่อธรุกิจท่องเท่ียว ๒ ปกติ
๑๑๙-๓๑๖ ภาษาญี่ปุ่นเพื่อธรุกิจท่องเท่ียว ๑ ๑ ปกติ

๓.๖ ภาควิชาภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร
รหสัวิชา ชื่อวิชา กลุ่ม ภาค หมายเหตุ

๑๑๘-๑๒๒ ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน ๒ ๑ ปกติ



๓. คณะนิเทศศาสตร์
รหสัวิชา ชื่อวิชา กลุ่ม ภาค หมายเหตุ

๑๔๐-๑๑๐ การพดูเพื่อการส่ือสาร ๗ ปกติ
๑๔๐-๑๑๐ การพดูเพื่อการส่ือสาร ๑๑ ปกติ
๑๔๑-๔๙๓ โครงงานด้านวารสารศาสตร์ ๓ ปกติ
๑๔๒-๔๒๕ การจัดการประเด็นและการส่ือสารในภาวะวกิฤต ๑ ปกติ
๑๔๓-๔๒๕ การจัดการธรุกิจอุตสาหกรรมการโฆษณา ๑ ปกติ

๕. คณะวิทยาศาสตร์
๕.๑ ภาควิชาคณติศาสตร์

รหสัวิชา ชื่อวิชา กลุ่ม ภาค หมายเหตุ
๑๒๕-๑๐๒ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๑ ปกติ
๑๒๕-๑๐๒ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๓ ค่่า

๕.๒ ภาควิชาฟิสิกส์
รหสัวิชา ชื่อวิชา กลุ่ม ภาค หมายเหตุ

๑๒๔-๑๐๑ ฟสิิกส์ท่ัวไป ๑ ๔ ปกติ
๑๒๔-๑๐๑ ฟสิิกส์ท่ัวไป ๑ ๘ ปกติ

๕.๓ ภาควิชาเคมี
รหสัวิชา ชื่อวิชา กลุ่ม ภาค หมายเหตุ

๑๒๓-๑๐๑ เคมีท่ัวไป ๖ ค่่า
๑๒๓-๑๐๒ ปฏบิติัการเคมีท่ัวไป ๓ ปกติ
๑๒๓-๑๐๒ ปฏบิติัการเคมีท่ัวไป ๑๐ ค่่า

๕.๓ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
รหสัวิชา ชื่อวิชา กลุ่ม ภาค หมายเหตุ

๑๒๑-๑๐๑ เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๓ ปกติ
๑๒๑-๑๐๑ เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๕ ปกติ
๑๒๑-๑๐๑ เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๖ ปกติ
๑๒๑-๑๐๒ คอมพวิเตอร์ส่าหรับการศึกษาและการท่างาน ๒ ปกติ

๖. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
๖.๑ ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

รหสัวิชา ชื่อวิชา กลุ่ม ภาค หมายเหตุ
๑๙๒-๓๐๑ การโต้ตอบระหวา่งมนษุย์กับคอมพวิเตอร์ ๓ ค่่า

๖.๒ ภาควิชาคอมพิวเตอรธ์ุรกิจ
รหสัวิชา ชื่อวิชา กลุ่ม ภาค หมายเหตุ

๑๓๗-๒๐๒ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ๑ ปกติ
๑๓๗-๒๐๒ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ๒ ปกติ
๑๙๑-๒๐๑ การพฒันาโปรแกรมประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลทางธรุกิจ ๒ ปกติ



๗. คณะบรหิารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาต ิ
๗.๑ ภาควิชาการโรงแรมและการทอ่งเที่ยว (Inter. Hotel and Tourism)

รหสัวิชา ชื่อวิชา กลุ่ม ภาค หมายเหตุ
๑๑๗-๑๔๑ English I ๑ ปกติ
๑๑๗-๑๔๑ English I ๒ ปกติ
๒๑๑-๑๐๑ Introduction to Meetings Incentives 

Conventions and Exhibitions
๑ ปกติ

๒๑๑-๒๖๒ Japanese for Service Industry ๒ ๑ ปกติ
๑๑๗-๑๒๔ Information Technology ๑ ปกติ
๑๑๗-๑๖๑ Japanese 1 ๑ ปกติ
๒๑๑-๒๑๓ Food and Beverage Control ๑ ปกติ

๗.๒ ภาควิชาบรหิารธุรกิจ (Inter. Business)
รหสัวิชา ชื่อวิชา กลุ่ม ภาค หมายเหตุ

๑๑๗-๑๔๓ Basic English ๑ ปกติ

ส่านกัทะเบยีนและวดัผล                                                       น.ส.นภิาพร  กึกกอง                   ร่าง , พมิพ์
โทร ๐๒-๓๕๗-๐๐๖๘ ต่อ ๕๑๒๙, ๕๑๓๖           อาจารย์สุภาพร  พงษม์ณี                   ทาน

ประกาศ ณ วนัท่ี  ๑๗  กันยายน  ๒๕๕๗

    (นายพรชัย  มงคลวนชิ)
 อธกิารบดี

     นกัศึกษาท่ีลงทะเบยีนเรียนในรายวชิาดังกล่าว ใหเ้พกิถอนและใหคื้นเงินค่าหนว่ยกิตเต็มจ่านวนตามระเบยีบของมหาวทิยาลัย
สยาม ท้ังนี้ใหติ้ดต่อเพื่อขอคืนเงินท่ีส่านกัทะเบยีนและวดัผลภายในวนัท่ี ๒๓  ตุลาคม ๒๕๕๗                                              
     ส่าหรับรายวชิาท่ีมีนกัศึกษาลงทะเบยีนเรียน ไม่เปน็ไปตามเกณฑ์ท่ีมหาวทิยาลัยก่าหนด แต่สามารถเปล่ียนกลุ่มเรียน และไม่ท่า
ใหต้ารางเรียนและตารางสอบตรงกับรายวชิาอื่น ใหน้กัศึกษาเปล่ียนกลุ่มเรียนได้โดยอาจใหอ้าจารย์ผู้สอนเปน็ผู้ใหค่้าแนะน่าและ
ประสานงานกับส่านกัทะเบยีนและวดัผล ในการเปล่ียนกลุ่มเรียนเพื่อใหก้ารเรียนการสอนในรายวชิาและกลุ่มดังกล่าวภายในวนัท่ี  
๑๗  ตุลาคม  ๒๕๕๗


