
๑. คณะวศิวกรรมศาสตร์
๑.๑ ภาควชิาวศิวกรรมเครือ่งกล

รหัสวชิา ชื่อวชิา กลุ่ม ภาค หมายเหตุ
๑๕๑-๒๓๒ กลศาสตร์วัสดุ ๑ ๒ ปกติ
๑๕๑-๓๒๔ การถา่ยเทความร้อน ๑ ปกติ
๑๕๑-๔๒๒ การออกแบบระบบท่อในอาคาร ๑ ปกติ
๑๕๑-๔๔๑ การท าความเยน็และการปรับอากาศ ๑ ปกติ
๑๕๑-๔๔๓ การปรับอากาศ ๑ ปกติ
๑๕๑-๔๕๓ ปฏิบัติการวิศวกรรมเคร่ืองกล ๓ ๑ ปกติ
๑๕๑-๔๗๖ วิศวกรรมการซ่อมบ ารุง ๑ ปกติ
๑๕๑-๔๘๑ การส่ันสะเทือนทางกล ๒ ปกติ
๑๕๑-๔๙๓ เร่ืองเฉพาะทางวิศวกรรมเคร่ืองกล ๑ ปกติ
๑.๔ ภาควชิาวศิวกรรมโยธา

รหัสวชิา ชื่อวชิา กลุ่ม ภาค หมายเหตุ
๑๕๓-๓๒๙ การประมาณการและวิเคราะห์ค่ากอ่สร้าง ๑ ปกติ
๑๕๓-๔๒๔ การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก ๑ ปกติ

๑.๕ ภาควชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์
รหัสวชิา ชื่อวชิา กลุ่ม ภาค หมายเหตุ

๑๕๕-๑๐๑ การเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ส าหรับงานวิศวกรรม ๓ ปกติ
๑๕๕-๔๘๗ การสร้างหุน่ยนต์ ๑ ปกติ
๑.๖ ภาควชิาเทคโนโลยกีารพิมพ์

รหัสวชิา ชื่อวชิา กลุ่ม ภาค หมายเหตุ
๑๕๘-๔๒๒ การเขยีนแบบช้ินส่วนเคร่ืองจกัรกลทางการพมิพ์ ๑ ปกติ

๒. คณะบริหารธุรกิจ
๒.๑ ภาควชิาการบญัชี

รหัสวชิา ชื่อวชิา กลุ่ม ภาค หมายเหตุ
๑๓๑-๒๐๑ การบัญชีขั้นต้น ๒ ๕ ปกติ

ประกาศมหาวทิยาลัยสยาม

เรือ่ง  การปดิกลุ่มเรียนภาคการศึกษาที ่๒ ปกีารศึกษา ๒๕๕๗
_________________________________________________________________________

     ด้วยมหาวิทยาลัยสยาม ได้ก าหนดรับลงทะเบียนวิชาเรียนประจ าภาคการศึกษาท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระหว่างวันท่ี ๒๔
 พฤศจกิายน – ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ และเปิดให้เพิม่ - ถอนรายวิชาระหว่างวันท่ี ๕ – ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ เนื่องจากบาง
รายวิชาไม่มีนักศึกษาลงทะเบียน หรือมีนักศึกษาลงทะเบียนไม่ครบตามเกณฑ์ในบางกลุ่มของบางรายวิชา และเหตุผลอนัควร
อื่น ๆ ตามขอ้เสนอของหัวหน้าภาควิชา และคณบดี ท่ีเกี่ยวขอ้ง  โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตารางสอน - 
ตารางสอบ  จงึเห็นสมควรให้ปิดกลุ่มเรียนในรายวิชา/ตามคณะวิชาต่าง ๆ ดังนี้



๒.๑ ภาควชิาการบญัชี (ต่อ)
รหัสวชิา ชื่อวชิา กลุ่ม ภาค หมายเหตุ

๑๓๑-๒๐๒ การบัญชีเพือ่การจดัการ ๘ ปกติ
๑๓๑-๓๐๖ การสอบบัญชี ๔ ค่ า
๒.๒ ภาควชิาการเงินและการธนาคาร

รหัสวชิา ชื่อวชิา กลุ่ม ภาค หมายเหตุ
๑๓๐-๑๐๑ เศรษฐศาสตร์จลุภาค ๒ ค่ า
๑๓๐-๒๐๔ การวิเคราะห์ขอ้มูลเพือ่การตัดสินใจทางธุรกจิ ๑ ปกติ
๑๓๐-๒๐๔ การวิเคราะห์ขอ้มูลเพือ่การตัดสินใจทางธุรกจิ ๒ ปกติ
๑๓๐-๒๐๔ การวิเคราะห์ขอ้มูลเพือ่การตัดสินใจทางธุรกจิ ๗ ปกติ
๑๓๐-๒๐๔ การวิเคราะห์ขอ้มูลเพือ่การตัดสินใจทางธุรกจิ ๘ ปกติ
๑๓๐-๒๑๑ การเงินส่วนบุคคล ๑ ปกติ
๑๓๒-๓๐๒ การจดัการการเงิน ๒ ค่ า
๑๓๒-๓๐๗ การเงินการธนาคารและตลาดการเงิน ๒ ค่ า
๑๓๒-๔๐๓ การวิเคราะห์งบการเงิน ๑ ปกติ
๒.๓ ภาควชิาการตลาด

รหัสวชิา ชื่อวชิา กลุ่ม ภาค หมายเหตุ
๑๓๓-๔๐๒ การวิจยัการตลาด ๒ ปกติ
๒.๔ ภาควชิาการจัดการทัว่ไป

รหัสวชิา ชื่อวชิา กลุ่ม ภาค หมายเหตุ
๑๓๐-๔๐๑ การจดัการเชิงกลยทุธ์ ๙ ปกติ
๒.๕ ภาควชิาการจัดการธุรกิจระหวา่งประเทศ

รหัสวชิา ชื่อวชิา กลุ่ม ภาค หมายเหตุ
๑๓๕-๓๐๓ การค้าระหว่างประเทศ ๑ ปกติ
๑๓๕-๓๐๓ การค้าระหว่างประเทศ ๒ ปกติ

๓. คณะศิลปศาสตร์
๓.๑ ภาควชิาภาษาตะวนัออก

รหัสวชิา ชื่อวชิา กลุ่ม ภาค หมายเหตุ
๑๑๓-๑๐๙ การใช้ภาษาไทยเพือ่การน าเสนอ ๖ ปกติ
๓.๒ ภาควชิาภาษาตะวนัตก

รหัสวชิา ชื่อวชิา กลุ่ม ภาค หมายเหตุ
๑๑๔-๑๐๒ ภาษาองักฤษ ๒ ๑ ปกติ
๑๑๔-๑๐๒ ภาษาองักฤษ ๒ ๒๘ ปกติ
๓.๓ ศูนยภ์าษา

รหัสวชิา ชื่อวชิา กลุ่ม ภาค หมายเหตุ
๑๑๔-๓๐๒ ภาษาองักฤษ ๖ ๔ ปกติ
๑๑๔-๓๐๒ ภาษาองักฤษ ๖ ๑๗ ปกติ
๑๑๔-๓๐๒ ภาษาองักฤษ ๖ ๒๐ ปกติ
๑๑๔-๓๐๒ ภาษาองักฤษ ๖ ๒๗ ปกติ
๑๑๔-๓๐๒ ภาษาองักฤษ ๖ ๓๒ ปกติ



๓.๓ ศูนยภ์าษา (ต่อ)
รหัสวชิา ชื่อวชิา กลุ่ม ภาค หมายเหตุ

๑๑๔-๓๐๒ ภาษาองักฤษ ๖ ๓๙ ปกติ
๓.๔ ภาควชิาสังคมศาสตร์

รหัสวชิา ชื่อวชิา กลุ่ม ภาค หมายเหตุ
๑๒๙-๑๐๑ พลศึกษาและนันทนาการ ๕๓ ปกติ
๑๒๙-๑๐๑ พลศึกษาและนันทนาการ ๕๕ ปกติ
๑๒๙-๑๐๑ พลศึกษาและนันทนาการ ๕๖ ปกติ
๑๒๙-๑๐๒ ศิลปะและสังคีตนิยม ๑ ปกติ
๑๒๙-๑๐๒ ศิลปะและสังคีตนิยม ๔ ปกติ
๑๒๙-๑๐๒ ศิลปะและสังคีตนิยม ๖ ปกติ
๑๒๙-๑๐๒ ศิลปะและสังคีตนิยม ๘ ปกติ
๑๒๙-๑๐๒ ศิลปะและสังคีตนิยม ๙ ปกติ
๓.๕ ภาควชิาการโรงแรมและการท่องเทีย่ว

รหัสวชิา ชื่อวชิา กลุ่ม ภาค หมายเหตุ
๑๑๔-๑๐๒ ภาษาองักฤษ ๒ ๕๒ ปกติ
๑๑๔-๓๐๑ ภาษาองักฤษ ๕ ๕๗ ปกติ
๑๑๖-๔๑๓ การจดัการประชุม นิทรรศการและการน าเท่ียวเพือ่เป็น

รางวัล
๒ ปกติ

๑๑๖-๔๓๓ การด าเนินงานด้านบาร์และเคร่ืองด่ืม ๒ ปกติ
๑๑๙-๒๑๓ ภาษาญี่ปุน่พืน้ฐาน ๓ ๑ ปกติ

๔. คณะนิติศาสตร์
รหัสวชิา ชื่อวชิา กลุ่ม ภาค หมายเหตุ

๑๖๐-๑๐๒ กฎหมายแพง่ : หลักท่ัวไป ๑ ค่ า

๕. คณะนิเทศศาสตร์
รหัสวชิา ชื่อวชิา กลุ่ม ภาค หมายเหตุ

๑๔๐-๑๑๐ การพดูเพือ่การส่ือสาร ๘ ปกติ
๑๔๐-๑๑๑ การเขยีนเพือ่การส่ือสาร ๙ ปกติ
๑๔๐-๒๒๔ การวิจยัเบือ้งต้น ๓ ปกติ
๑๔๐-๒๒๔ การวิจยัเบือ้งต้น ๔ ปกติ
๑๔๑-๓๒๒ การเขยีนเชิงวารสารศาสตร์ ๑ ปกติ
๑๔๑-๓๒๔ ศิลปะการออกแบบจดัหน้าส่ือส่ิงพมิพ์ ๓ ปกติ
๑๔๒-๓๒๓ การวางแผนงานประชาสัมพนัธ์ ๑ ปกติ
๑๔๒-๓๒๔ การเขยีนเพือ่งานประชาสัมพนัธ์ ๑ ปกติ
๑๔๒-๓๒๕ การวิจยัและประเมินผลเพือ่การประชาสัมพนัธ์ ๑ ปกติ
๑๔๒-๔๒๖ การจดักจิกรรมพเิศษเพือ่การประชาสัมพนัธ์ ๑ ปกติ
๑๔๒-๔๙๔ สัมมนาประเด็นปัจจบุันด้านการประชาสัมพนัธ์ ๑ ปกติ
๑๔๓-๔๒๕ การจดัการธุรกจิอตุสาหกรรมการโฆษณา ๑ ปกติ
๑๔๓-๔๒๖ การบูรณาการส่ือสารการตลาด ๑ ปกติ
๑๔๔-๓๓๒ กราฟฟกิเพือ่งานส่ือดิจทัิล ๓ ปกติ



๕. คณะนิเทศศาสตร์ (ต่อ)
รหัสวชิา ชื่อวชิา กลุ่ม ภาค หมายเหตุ

๑๔๓-๔๒๓ การบริหารงานการโฆษณา ๑ ปกติ เรียนเป็นรายบุคคล
๑๔๒-๓๒๔ การเขยีนเพือ่งานประชาสัมพนัธ์ ๒ ปกติ เรียนเป็นรายบุคคล

๖. คณะวทิยาศาสตร์
๖.๑ ภาควชิาคณิตศาสตร์

รหัสวชิา ชื่อวชิา กลุ่ม ภาค หมายเหตุ
๑๒๑-๑๐๗ สถติิพืน้ฐานเพือ่การวิเคราะห์ขอ้มูลเบือ้งต้น ๓ ปกติ
๑๒๕-๒๐๒ คณิตศาสตร์ ๒ ๖ ปกติ
๖.๒ ภาควชิาฟิสิกส์

รหัสวชิา ชื่อวชิา กลุ่ม ภาค หมายเหตุ
๑๒๔-๑๐๑ ฟสิิกส์ท่ัวไป ๑ ๑ ปกติ
๑๒๔-๑๐๒ ฟสิิกส์ท่ัวไป ๒ ๖ ปกติ
๖.๓ ภาควชิาเคมี

รหัสวชิา ชื่อวชิา กลุ่ม ภาค หมายเหตุ
๑๒๓-๑๐๑ เคมีท่ัวไป ๖ ปกติ
๑๒๓-๑๐๒ ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป ๒ ปกติ
๑๒๓-๑๐๒ ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป ๗ ปกติ
๖.๔ ภาควชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์

รหัสวชิา ชื่อวชิา กลุ่ม ภาค หมายเหตุ
๑๒๑-๑๐๑ เทคโนโลยสีารสนเทศ ๕๓ ปกติ
๑๒๑-๑๐๑ เทคโนโลยสีารสนเทศ ๕๔ ปกติ
๑๒๑-๑๐๑ เทคโนโลยสีารสนเทศ ๕๕ ปกติ
๑๒๑-๑๐๑ เทคโนโลยสีารสนเทศ ๕๖ ปกติ
๑๒๑-๑๐๑ เทคโนโลยสีารสนเทศ ๕๗ ปกติ
๑๒๑-๑๐๑ เทคโนโลยสีารสนเทศ ๕๙ ปกติ
๑๒๑-๑๐๑ เทคโนโลยสีารสนเทศ ๖๐ ปกติ
๑๒๑-๑๐๑ เทคโนโลยสีารสนเทศ ๖๑ ปกติ
๑๒๑-๑๐๑ เทคโนโลยสีารสนเทศ ๖๒ ปกติ
๑๒๑-๑๐๑ เทคโนโลยสีารสนเทศ ๖๓ ปกติ
๑๒๑-๑๐๑ เทคโนโลยสีารสนเทศ ๖๔ ปกติ

๗. คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ 
๗.๑ ภาควชิาการบริหารอุตสาหกรรมบริการ (Inter. Service Industrial Management)

รหัสวชิา ชื่อวชิา กลุ่ม ภาค หมายเหตุ
๑๑๗-๑๖๒ Japanese ๒ ๒ ปกติ
๒๑๑-๑๐๑ Introduction to Meetings Incentives Conventions 

and Exhibitions
๑ ปกติ

๒๑๑-๑๑๒ Gastronomy and Kitchen Operation Management ๔ ปกติ
๒๑๑-๒๒๕ Sustainable Events and Tourism ๑ ปกติ



๘. คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ
๘.๑ ภาควชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ

รหัสวชิา ชื่อวชิา กลุ่ม ภาค หมายเหตุ
๑๒๑-๑๐๑ เทคโนโลยสีารสนเทศ ๖๗ ปกติ
๑๒๑-๑๐๒ คอมพวิเตอร์ส าหรับการศึกษาและการท างาน ๕๔ ปกติ
๑๒๑-๑๐๒ คอมพวิเตอร์ส าหรับการศึกษาและการท างาน ๖๓ ปกติ
๑๒๑-๑๐๒ คอมพวิเตอร์ส าหรับการศึกษาและการท างาน ๖๕ ปกติ

ส านักทะเบียนและวัดผล                                                           น.ส.นิภาพร  กกึกอง                    ร่าง, พมิพ์
โทร ๐๒-๓๕๗-๐๐๖๘ ต่อ ๕๑๒๙, ๕๑๓๖     อาจารยสุ์ภาพร  พงษ์มณี                     ทาน

ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๐  กมุภาพนัธ์  ๒๕๕๘

    (นายพรชัย  มงคลวนิช)
 อธิการบดี

          นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาดังกล่าว ให้เพกิถอนและให้คืนเงินค่าหน่วยกติเต็มจ านวนตามระเบียบของหา
วิทยาลัยสยาม ท้ังนี้ให้ติดต่อเพือ่ขอคืนเงินท่ีส านักทะเบียนและวัดผลภายในวันท่ี ๖ มีนาคม ๒๕๕๘

          ส าหรับรายวิชาท่ีมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด แต่สามารถเปล่ียนกลุ่มเรียน
 และไม่ท าให้ตารางเรียนและตารางสอบตรงกบัรายวิชาอื่น ให้นักศึกษาเปล่ียนกลุ่มเรียนได้โดยอาจให้อาจารยผู้์สอนเป็นผู้ให้
ค าแนะน าและประสานงานกบัส านักทะเบียนและวัดผล ในการเปล่ียนกลุ่มเรียนเพือ่ให้การเรียนการสอนในรายวิชาและกลุ่ม
ดังกล่าวภายในวันท่ี  ๒๐ กมุภาพนัธ์  ๒๕๕๗๘


