
๑. คณะวิศวกรรมศาสตร์
๑.๑ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่ม ภาค หมายเหตุ

151-103 คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 1 ๑ ค่่า
151-228 ระบบทางความร้อนและของไหล ๑ ปกติ
151-241 กลศาสตร์ของไหล ๑ ปกติ
151-312 กลศาสตร์เคร่ืองจักรกล ๑ ปกติ
151-324 การถ่ายเทความร้อน ๒ ปกติ
151-442 การท่าความเย็น ๒ ปกติ เรียนร่วมกับกลุ่ม 1 หรือหาวัน

เวลาทีก่ลุ่ม1และกลุ่ม 2 เรียน
รวมกันร่วมกันได้

151-475 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต ๑ ปกติ
151-483 การวัดทางวิศวกรรม ๑ ปกติ
๑.๒ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่ม ภาค หมายเหตุ

152-382 วิศวกรรมไฟฟ้า 2 1 ปกติ
๑.๓ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่ม ภาค หมายเหตุ

155-457 การประมวลผลสัญญาณระบบดิจิทัล 1 ปกติ เรียนเป็นรายบุคคล
155-487 การสร้างหุน่ยนต์ 1 ปกติ
๑.๔ ภาควิชาวิศวกรรมยานยนต์
รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่ม ภาค หมายเหตุ

156-303 ปฏิบัติการวิศวกรรมยานยนต์ 2 2 ปกติ เรียนร่วมกับกลุ่ม 1 หรือหาวัน
เวลาทีก่ลุ่ม1และกลุ่ม 2 เรียน
รวมกันร่วมกันได้

ประกาศมหาวิทยาลัยสยาม
เรื่อง  การปิดกลุ่มเรียนภาคการศึกษาที ่๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

_________________________________________________________________________
     ด้วยมหาวิทยาลัยสยาม ได้ก่าหนดรับลงทะเบียนวิชาเรียนประจ่าภาคการศึกษาที ่๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่
 ๒๗ กรกฎาคม – ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ และเปิดให้เพิม่ - ถอนรายวิชาระหว่างวันที ่๒๔ สิงหาคม – ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘ 
เนื่องจากบางรายวิชาไม่มีนักศึกษาลงทะเบียน หรือมีนักศึกษาลงทะเบียนไม่ครบตามเกณฑ์ในบางกลุ่มของบางรายวิชา 
และเหตุผลอันควรอื่น ๆ ตามข้อเสนอของหัวหน้าภาควิชา และคณบดี ทีเ่กี่ยวข้อง  โดยผ่านความเห็นชอบของ
คณะท่างานกล่ันกรองงานวิชาการเมื่อวันท่ี 28 กันยายน 2558 แล้วจึงเห็นสมควรให้ปิดกลุ่มเรียนในรายวิชา/ตามคณะ
วิชาต่าง ๆ ดังนี้



2

๑.๕ ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์
รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่ม ภาค หมายเหตุ

159-101 สัมมนาวิชาชีพทางเทคโนโลยีการพิมพ์ 1 ปกติ
159-108 เคมีท่ัวไปส่าหรับเทคโนโลยีการพิมพ์ 1 ปกติ
159-109 คณิตศาสตร์ประยุกต์ส่าหรับเทคโนโลยีการพิมพ์ 1 ปกติ
159-127 เทคโนโลยีการผลิตส่ือส่ิงพิมพ์ 1 ปกติ

๒. คณะบริหารธุรกิจ
๒.๑ ภาควิชาการเงินและการธนาคาร
รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่ม ภาค หมายเหตุ

130-101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 6 ปกติ
130-101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 7 ปกติ
130-101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 11 ปกติ
130-102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 3 ค่่า
132-203 การเงินธุรกิจ 5 ปกติ
132-203 การเงินธุรกิจ 10 ปกติ
132-203 การเงินธุรกิจ 11 ปกติ
132-416 การประกันวินาศภัย การประกันชีวิตและสุขภาพ 1 ปกติ
๒.๒ ภาควิชาการจัดการทัว่ไป
รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่ม ภาค หมายเหตุ

130-307 เทคนิคการจัดการสมัยใหม่ 3 ปกติ ให้นักศึกษาย้ายเรียนในกลุ่มทีเ่ปิด
อยู่๒.๓ ภาควิชาการธุรกิจระหว่างประเทศ

รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่ม ภาค หมายเหตุ
135-308 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระหว่างประเทศ 1 ปกติ

๓. คณะศิลปศาสตร์
๓.๑ ภาควิชาภาษาตะวันออก
รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่ม ภาค หมายเหตุ

113-108 การใช้ภาษาไทยเพือ่การส่ือสาร 15 ปกติ
๓.๒ ภาควิชาภาษาตะวันตก
รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่ม ภาค หมายเหตุ

114-101 ภาษาอังกฤษ 1 4 ปกติ
114-101 ภาษาอังกฤษ 1 23 ปกติ
114-101 ภาษาอังกฤษ 1 32 ปกติ
114-101 ภาษาอังกฤษ 1 35 ปกติ
114-201 ภาษาอังกฤษ 3 2 ปกติ
114-201 ภาษาอังกฤษ 3 35 ปกติ
114-201 ภาษาอังกฤษ 3 37 ปกติ
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๓.๓ ศูนย์ภาษา
รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่ม ภาค หมายเหตุ

114-301 ภาษาอังกฤษ 5 37 ปกติ
๓.๔ ภาควิชาสังคมศาสตร์
รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่ม ภาค หมายเหตุ

129-101 พลศึกษาและนันทนาการ 20 ปกติ
129-102 ศิลปะและสังคีตนิยม 1 ปกติ
129-102 ศิลปะและสังคีตนิยม 4 ปกติ
129-102 ศิลปะและสังคีตนิยม 6 ปกติ
129-102 ศิลปะและสังคีตนิยม 7 ปกติ
129-102 ศิลปะและสังคีตนิยม 9 ปกติ
129-102 ศิลปะและสังคีตนิยม 11 ปกติ
๓.๕ ภาควิชาการโรงแรมและการท่องเทีย่ว
รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่ม ภาค หมายเหตุ

114-201 ภาษาอังกฤษ 3 52 ปกติ
116-426 การส่ารองท่ีนั่งและการออกบัตรโดยสาร 3 ปกติ
116-428 การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว 1 ปกติ
116-431 การจัดการภัตตาคารและการจัดเล้ียง 4 ปกติ
116-452 ภาษาอังกฤษเพือ่ธุรกิจโรงแรมและการท่องเทีย่ว 6 ค่่า
116-454 ภาษาอังกฤษเพือ่ธุรกิจโรงแรมและการท่องเทีย่ว 2 2 ปกติ
116-454 ภาษาอังกฤษเพือ่ธุรกิจโรงแรมและการท่องเทีย่ว 2 3 ค่่า
119-336 ภาษาจีนกลางเพือ่ธุรกิจท่องเท่ียว 1 1 ปกติ
๓.๖ ภาควิชาภาษาญี่ปุน่เพ่ือการสื่อสาร
รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่ม ภาค หมายเหตุ

118-221 ภาษาญีปุ่น่ช้ันต้น 1 2 ปกติ

๔. คณะนิตศิาสตร์
รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่ม ภาค หมายเหตุ

160-422 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา 2 ค่่า
160-306 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง: หลักทัว่ไป 2 ค่่า
160-314 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 2 ค่่า
160-448 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 2 ค่่า

๕. คณะนิเทศศาสตร์
รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่ม ภาค หมายเหตุ

140-110 การพูดเพือ่การส่ือสาร 5 ปกติ
140-110 การพูดเพือ่การส่ือสาร 6 ปกติ
140-110 การพูดเพือ่การส่ือสาร 7 ปกติ
140-111 การเขียนเพือ่การส่ือสาร 6 ปกติ
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๕. คณะนิเทศศาสตร์ (ตอ่)
รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่ม ภาค หมายเหตุ

140-111 การเขียนเพือ่การส่ือสาร 9 ปกติ
140-111 การเขียนเพือ่การส่ือสาร 10 ค่่า
140-114 ส่ือส่ิงพิมพ์เบือ้งต้น 2 ปกติ
140-116 พืน้ฐานส่ือดิจิทัล 3 ปกติ
140-116 พืน้ฐานส่ือดิจิทัล 6 ปกติ
140-116 พืน้ฐานส่ือดิจิทัล 10 ปกติ
140-116 พืน้ฐานส่ือดิจิทัล 11 ปกติ
140-116 พืน้ฐานส่ือดิจิทัล 12 ปกติ
140-116 พืน้ฐานส่ือดิจิทัล 2 ค่่า
140-117 การถ่ายภาพเพือ่การส่ือสาร 2 ปกติ
140-117 การถ่ายภาพเพือ่การส่ือสาร 5 ปกติ
140-220 วิทยุและโทรทัศน์เบือ้งต้น 5 ปกติ
140-220 วิทยุและโทรทัศน์เบือ้งต้น 7 ปกติ
140-220 วิทยุและโทรทัศน์เบือ้งต้น 8 ปกติ
140-221 การภาพยนตร์เบือ้งต้น 3 ค่่า
140-224 การวิจัยเบือ้งต้น 1 ปกติ
140-224 การวิจัยเบือ้งต้น 3 ปกติ
140-224 การวิจัยเบือ้งต้น 4 ปกติ
140-224 การวิจัยเบือ้งต้น 6 ปกติ
140-224 การวิจัยเบือ้งต้น 9 ปกติ
140-224 การวิจัยเบือ้งต้น 2 ค่่า
141-321 การรายงานข่าว 2 ปกติ
141-323 การถ่ายภาพวารสารศาสตร์ 2 ปกติ
141-426 วารสารศาสตร์ออนไลน์ 2 ปกติ
141-493 โครงงานด้านวารสารศาสตร์ 1 ปกติ
142-322 การส่ือสารโน้มน้าวใจเพือ่การประชาสัมพันธ์ 2 ปกติ
142-427 ชุมชนสัมพันธ์ 4 ปกติ
143-327 การถ่ายภาพเพือ่การโฆษณา 1 ปกติ
143-424 คอมพิวเตอร์กราฟฟิกเพือ่งานโฆษณา 1 ปกติ
143-424 คอมพิวเตอร์กราฟฟิกเพือ่งานโฆษณา 3 ปกติ
143-480 เร่ืองคัดเฉพาะทางการโฆษณา 2 ปกติ
149-321 วรรณกรรมการแสดง 1 ปกติ

๖. คณะวิทยาศาสตร์
๖.๑ ภาควิชาฟิสิกส์
รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่ม ภาค หมายเหตุ

124-103 ปฏิบัติการฟิสิกส์ท่ัวไป 1 4 ปกติ
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๖.๒ ภาควิชาเคมี
รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่ม ภาค หมายเหตุ

123-101 เคมีท่ัวไป 4 ปกติ
123-102 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 2 ปกติ
123-102 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 3 ปกติ
123-102 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 4 ปกติ
123-102 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 5 ปกติ
123-102 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 8 ปกติ
๖.๓ ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร
รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่ม ภาค หมายเหตุ

127-331 การวางแผนและการออกแบบในอุตสาหกรรมอาหาร 1 ปกติ
๖.๔ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่ม ภาค หมายเหตุ

121-101 เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 ปกติ
121-101 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ปกติ
121-101 เทคโนโลยีสารสนเทศ 12 ปกติ
121-101 เทคโนโลยีสารสนเทศ 14 ปกติ
121-101 เทคโนโลยีสารสนเทศ 15 ปกติ
121-101 เทคโนโลยีสารสนเทศ 16 ปกติ
121-101 เทคโนโลยีสารสนเทศ 17 ปกติ
121-102 คอมพิวเตอร์ส่าหรับการศึกษาและการท่างาน 4 ปกติ
121-102 คอมพิวเตอร์ส่าหรับการศึกษาและการท่างาน 5 ปกติ
121-102 คอมพิวเตอร์ส่าหรับการศึกษาและการท่างาน 6 ปกติ

๗. คณะพยาบาลศาสตร์
รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่ม ภาค หมายเหตุ

170-109 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข 3 ปกติ

๘. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
๘.๑ ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่ม ภาค หมายเหตุ

121-102 คอมพิวเตอร์ส่าหรับการศึกษาและการท่างาน 52 ปกติ
๘.๒ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่ม ภาค หมายเหตุ

191-409 การศึกษาเฉพาะเร่ืองด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 ปกติ
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๙. คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาต ิ
๙.๑ ภาควิชาการโรงแรมและการท่องเทีย่ว (Inter. Hotel and Tourism)
รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่ม ภาค หมายเหตุ

211-112 Gastronomy and Kitchen Operation 
Management

2 ปกติ

ส่านักทะเบียนและวัดผล   น.ส.นิภาพร  กึกกอง                  ร่าง, พิมพ์
โทร ๐๒-๓๕๗-๐๐๖๘ ต่อ ๕๑๒๙, ๕๑๓๖ อาจารย์สุภาพร  พงษ์มณี                   ทาน

ประกาศ ณ วันที ่ ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๘

    (นายพรชัย  มงคลวนิช)
 อธิการบดี

     นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาดังกล่าว ให้เพิกถอนและให้คืนเงินค่าหน่วยกิตเต็มจ่านวนตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัยสยาม ท้ังนี้ให้ติดต่อเพือ่ขอคืนเงินท่ีส่านักทะเบียนและวัดผลภายในวันที ่๓๐  ตุลาคม ๒๕๕๘                  
                             

     นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาดังกล่าว ให้เพิกถอนและให้คืนเงินค่าหน่วยกิตเต็มจ่านวนตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัยสยาม ท้ังนี้ให้ติดต่อเพือ่ขอคืนเงินท่ีส่านักทะเบียนและวัดผลภายในวันที ่๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗                   
     ส่าหรับรายวิชาท่ีมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ทีม่หาวิทยาลัยก่าหนด แต่สามารถเปล่ียนกลุ่มเรียน 
และไม่ท่าให้ตารางเรียนและตารางสอบตรงกับรายวิชาอื่น ให้นักศึกษาเปล่ียนกลุ่มเรียนได้โดยอาจให้อาจารย์ผู้สอนเป็น
ผู้ให้ค่าแนะน่าและประสานงานกับส่านักทะเบียนและวัดผล ในการเปล่ียนกลุ่มเรียนเพือ่ให้การเรียนการสอนในรายวิชา
และกลุ่มดังกล่าวภายในวันท่ี  ๒๒  ตุลาคม  ๒๕๕๗


