
พฤษภาคม 2556  

<> <>  นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาฤดูร้อนที่ 1 สามารถมาท าเร่ืองขอย้ายคณะ / สาขาได้ ตั้งแต่วนัที่ 22 เมษายน - 10 พฤษภาคม 
2556 <> นักศึกษาที่ประสงค์จะขอทุนการศึกษา ประเภททุนขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้ขอรับแบบฟอร์ม และ ยืน่ความประสงค์ ขอรับทุนได้
ตั้งแต่เดอืนเมษายน - 15 พฤษภาคม 2556 นี ้เพือ่รวบรวมรายช่ือเสนอต่อคณะกรรมการทุนการศึกษาพจิารณา หากนักศึกษาได้รับการคดัเลอืก 
นักศึกษาจะได้รับทุนการศึกษาในวนัไหว้ครูประจ าปีของมหาวทิยาลยั <> นักศึกษาที่ยืน่ค าร้องขอจบการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2555 ให้มา
ขึน้ทะเบียนบัณฑติได้ตั้งแต่วนัที่ 1พฤษภาคม - 30 ตุลาคม 2556 <> นักศึกษาที่มีผลการสอบในภาคการศึกษาที ่ 2/2555 มีคะแนนเฉลีย่ไม่ถงึ 
1.75 สองภาคการศึกษาตดิต่อกนั หรือต า่กว่า 1.50 ตามเกณฑ์ทีม่หาวทิยาลยัก าหนด ซ่ึงมีผลต่อการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ให้ตดิต่อส่วน
งานวดัผลโดยด่วน <> นักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาฤดูร้อนที่ 1/2555 ให้ยืน่ค าร้องขอจบการศึกษาภายในวนัที่ 31 
พฤษภาคม 2556 นี ้  มหาวทิยาลยัจะน ารายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษาเสนอต่อสภามหาวทิยาลยัในวนัที ่ 12 มิถุนายน 2556 นี ้ <> นักศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาฤดูร้อนที่ 1/2555 สามารถตรวจสอบผลการเรียนได้ที ่www.sis.siam.edu . <> 

——————————————————————————————————————————————— 

มิถุนายน 2556 
<> วนัที่ 10 - 14 มิถุนายน 2556 เพิม่ - เพกิถอนวชิาเรียนและลงทะเบียนล่าช้าส าหรับนักศึกษาใหม่ เทียบโอนประจ าภาคการศึกษาที่ 1/2556   
<> ก าหนดการรับบัตรนักศึกษาใหม่ วนัที่ 14 , 17-22 มิถุนายน 2556 (ดูประกาศในเวบ็ไซต์ส านักทะเบียนอกีคร้ัง) <> นักศึกษาที่จะจบการศึกษา 
ในภาคการศึกษาฤดูร้อนที่ 2/2555 และ ภาคการศึกษาฤดูร้อน 4 เดอืน ให้มาท าเร่ืองขอจบการศึกษาภายในวนัที ่20 พฤษภาคม  - 21 มิถุนายน 
2556 นี ้<> ก าหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วนัที่ 14 - 15 มิถุนายน 2556 และก าหนดการเปิดการเรียนประจ าภาคการศึกษาที่ 1/2556 วนัที ่
17 มิถุนายน 2556 <> วนัสุดท้ายของการส่งเกรดวชิาโครงงาน ( ส าหรับสาขาวชิาที่มีโครงงาน) วนัที่ 21 มิถุนายน - 29 กรกฎาคม 2556 หากไม่
สามารถส่งเกรดได้ภายในก าหนด นักศึกษาต้องด าเนินการรักษาสถานภาพวชิาโครงงาน ภายในวนัที่ 21 มิถุนายน - 29 กรกฎาคม 2556 แต่ทั้งนี้
ตามนโยบายมหาวทิยาลยัต้องการให้นักศึกษาจดัท าวชิาโครงงานให้แล้วเสร็จในภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน <> นักศึกษาที่ยืน่เร่ืองขอจบ
การศึกษาไว้แล้วในภาคการศึกษาฤดูร้อนที่ 1/2555 สามารถมารับ TRANSCRIPT และ ใบรับรองจบการศึกษาได้ตั้งแต่วนัที่ 17 มิถุนายน เป็น
ต้นไป <> ก าหนดการไหว้ครูประจ าปีการศึกษา 2556 วนัที ่27 มิถุนายน 2556 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวทิยาลยัสยาม ช้ัน4 อาคาร 12 ขอเชิญ
นักศึกษาทุกคนเข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกนั ซ่ึงในวนัดงักล่าวจะมีการมอบทุนการศึกษาให้กบันักศึกษาที่มีผลการเรียนด ี มีความประพฤติ
เรียบร้อยและทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ทีไ่ด้ผ่านการคดัเลอืกจากคณะกรรมการทุนการศึกษาของมหาวทิยาลยั <> 

——————————————————————————————————————————————— 

กรกฎาคม 2556 
<> นักศึกษาคณะบริหารธุรกจิหลกัสูตร 4 ปี ช้ันปีที ่ 2 ทั้งภาคปกตแิละภาคค า่ ที่ต้องการเลอืกสาขาวชิาบัญชี ตดิต่อขอรับแบบฟอร์มเลอืก
สาขาวชิาที่ส านักทะเบียนส่วนงานบริการ ภายในวนัที่ 15 กรกฎาคม - 30 สิงหาคม 2556 <> นักศึกษาระดบับณัฑติศึกษาทีไ่ด้เรียนครบทุก
รายวชิาตามหลกัสูตรแล้ว แต่ยงัไม่ส าเร็จการศึกษา ขอให้นักศึกษามาด าเนินการรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาในทุกภาคการศึกษา จนกว่า
จะส าเร็จการศึกษาหรือหมดระยะเวลาการศึกษา <> นักศึกษาที่ต้องการตรวจสอบผลการศึกษา สามารถขอรับบริการตรวจสอบผลการเรียนได้
ที่ส่วนงานวดัผล จนัทร์ - เสาร์ เวลา 8.30-19.00 น. <> ก าหนดการรับน้องใหม่ วนัที ่ 13 กรกฎาคม 2556 <> มหาวทิยาลยัจดังานหล่อเทียน
เข้าพรรษา ณ ลานหน้าอาคาร 12 ในวนัที ่15 กรกฎาคม 2556 แห่เทยีนและถวายเทียนพรรษา ในวนัที ่19 กรกฎาคม 2556 ณ วดัโคนอน ขอเชิญ
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เข้าร่วมพธีิโดยพร้อมเพรียงกนั <>  

——————————————————————————————————————————————— 

สิงหาคม 2556 
<>นักศึกษาที่ยืน่เร่ืองจบการศึกษาในภาคการศึกษาฤดูร้อนที่ 2 และภาคการศึกษาฤดูร้อน 4 เดอืนให้มาขึน้ทะเบียนบณัฑติภายในวนัที่ 26 
สิงหาคม - 30 ตุลาคม 2556  <> นักศึกษาที่ต้องการย้ายรอบ / คณะ / สาขาวชิา ให้ตดิต่อยืน่เร่ืองขอย้ายตั้งแต่วนัที่ 26 สิงหาคม - 13 กนัยายน 
2556 <> วนัที ่7 สิงหาคม “วนัรพ”ี เป็นวนัคล้ายวนัส้ินพระชนม์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดเิรกฤทธ์ิพระนามเดมิว่า พระองค์
เจ้ารพพีฒัน์ศักดิ์ ทรงเป็นพระโอรสองค์ที่ 14 ในรัชกาลที่ 5 ทรงเป็นนักนิตศิาสตร์ ผู้ยดึมั่นในความซ่ือสัตย์ ทรงได้รับการยกย่องให้เป็น 
“บิดาแห่งกฏหมายไทย”ทุกๆ ปี คณะนิตศิาสตร์ได้จดังานเน่ืองในวนัรพขีึน้เพือ่เป็นการระลกึถงึท่าน ณ บริเวณ ลานหน้าอาคาร 12 <> 
วนัที่ 12 สิงหาคม วนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ มหาวทิยาลยัจะจดังานวนัแม่แห่งชาตใินวนัที่ 9 สิงหาคม 
2556 ณ ลานหน้าอาคาร 12 ขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาร่วมถวายพระพรโดยพร้อมเพรียงกนั <> วนัที่ 15 สิงหาคม วนัสถาปนา
มหาวทิยาลยัสยาม เป็นวนัระลกึถงึผู้ก่อตั้งมหาวทิยาลยัสยาม และ วทิยาลยัเทคโนโลยสียาม <> ส านักทะเบียนยนิดต้ีอนรับนักศึกษาใหม่คณะ
แพทยศาสตร์ รุ่นแรกของมหาวทิยาลยัสยาม ที่จะเปิดการเรียนการสอนในเดอืนสิงหาคม 2556 นี ้<> 

*** ส านักทะเบียนยินดใีห้บริการด้วยความเตม็ใจ ตามปรัชญาท่ีวา่ “หัวใจของการท างาน คือการบริการที่ประทับใจ” *** 

ปีที ่10 ฉบบัที ่26 ประจ าเดอืน พฤษภาคม- สิงหาคม 2556 

หนา้ 1 



 วดั เดือน ปี     รายการ 

1 ก.พ. 56 เป็นตน้ไป     >> นกัศึกษาใหม่ชั้นปีท่ี 1 ทุกสาขาวชิา ลงทะเบียน 
20 - 31 พ.ค. 56            >> ภาคค ่า นกัศึกษาชั้นปีท่ี 2-4 , นกัศึกษาเทียบโอนทุกชั้นปี 
        นกัศึกษาบางวชิา ทุกคณะ/สาขาวชิา  
        ภาคปกติ นกัศึกษาชั้นปีสุดทา้ยของหลกัสูตร 
        นกัศึกษา เทียบโอนทุกชั้นปี พบอาจารยท่ี์ปรึกษา 
        และลงทะเบียนผา่น www.sis.siam.edu 
22 – 31 พ.ค.56              >> ภาคปกติ นกัศึกษาชั้นปีท่ี 3-5 หลกัสูตร 6ปี  
        นกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 หลกัสูตร 4 ปี ทุกคณะ/สาขาวิชา 
        นกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 หลกัสูตร 2 ปี ทุกคณะ/สาขาวิชา 
        พบอาจารยท่ี์ปรึกษาลงทะเบียนผา่นwww.sis.siam.edu  
27 – 31 พ.ค. 56              >> ภาคปกติ นกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 หลกัสูตร 6 ปี 
        นกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 หลกัสูตร 4 ปี ทุกคณะ/สาขาวิชา 
        พบอาจารยท่ี์ปรึกษาลงทะเบียนผา่นwww.sis.siam.edu  
20 พ.ค.– 6 มิ.ย. 56         >> ช าระเงินค่าลงทะเบียนท่ีธนาคารตามท่ีมหาวทิยาลยั 
        ก าหนดหรือช าระเงินค่าลงทะเบียนกบัมหาวทิยาลยั  
        ระหวา่งวนัท่ี 3—12 มิ.ย. 56 (ตามเวลาท าการ)  
        ณ อาคาร 12 ชั้น 6 
3 มิ.ย.—12 มิ.ย. 56        >> นกัศึกษากองทุนฯ ทุกประเภท รับใบเสร็จรับเงิน ณ  
        อาคาร 12 ชั้น 6 ห้องทะเบียน (ตามเวลาท าการ) 
14 มิ.ย. 56                      >> วนัปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่ปี 1 ทุกสาขาวชิา 
        ( หลกัสูตรภาษาไทย ) 
15 มิ.ย. 56                    >> วนัปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่ปี 1 ทุกสาขาวชิา 
        ( หลกัสูตรนานาชาติ) 
15 มิ.ย. 56                     >> ยกเลิกการจองวชิาเรียนส าหรับนกัศึกษาท่ีไม่ไดช้ าระเงิน 
        ภายในวนัท่ี 12 มิ.ย. 56  
17 มิ.ย. 56                     >> วนัเปิดภาคเรียนทุกสาขาวชิา 
17-28 มิ.ย. 56                >> นกัศึกษาลงทะเบียนสาย เพิ่มรายวชิา เปล่ียนกลุ่ม ผา่น 
        www.sis.siam.edu (ลงทะเบียนสายเสียค่าปรับตั้งแต่วนัท่ี  
        17 มิ.ย. 56 จนถึงวนัท่ีช าระเงิน โดยคิดวนัละ 100 บาท) 
17-28 มิ.ย. 56              >> นกัศึกษาเปล่ียนรายวชิา ด าเนินการโดยเจา้หนา้ท่ี  
        ณ อาคาร 12 ชั้น 6 ห้องทะเบียน 
17-28 มิ.ย. 56                >> นกัศึกษาถอนรายวชิาเรียนภายใจวนัท่ี 18-29 มิ.ย. 56 
        ไดรั้บเงินคืนคร่ึงหน่ึง ติดต่อส านกัทะเบียนและวดัผล 
17-28 มิ.ย. 56               >> นกัศึกษารับใบเสร็จรับเงิน ท่ีอาคาร 12 ชั้น 6 ห้องทะเบียน 
        ( ส าหรับนกัศึกษาท่ีช าระเงินค่าลงทะเบียนผา่นธนาคาร) 
29 มิ.ย. 56                  >> ยกเลิกการจองวชิาเรียน ส าหรับนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนสาย 
        และเพิ่มรายวชิาท่ีไม่ช าระเงินภายในวนัท่ี 28 มิ.ย. 56 
1 ก.ค.– 5 ต.ค. 56       >> ระยะเวลาการขอเพิกถอนวชิาเรียนท่ีส านกัทะเบียนและ 
        วดัผล โดยไม่ไดรั้บเงินคืน และบนัทึก W ใน 
        ใบแสดงผลการศึกษา 
5-9 ส.ค. 56                   >> สอบกลางภาค 
5 ต.ค. 56                       >> วดัสุดทา้ยของการเรียนการสอน 
7-11 14-18 ต.ค.56       >> สอบปลายภาค 
 

ปฎิทินการศึกษา มหาวทิยาลยัสยาม 
ระดบัปริญญาตรีหลกัสูตรภาษาไทย 

ประจ าภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2556 

 Date     Description 
15th June 2013  >> First Orientation For New Students of 
         International Programs 
17th  June 2013  >> Special Semester Classes Begins 
13th  July 2013  >> Student Activity Open 
5th-9th  August 2013  >> Final Examination 
 
 

 Date     Description 
20th-31st May 2013  >> Schedule for Registration-Academic Year  
          1/2013 , 4th Year to Graduation 
22nd-31st May 2013   >> Schedule for Registration-Academic Year 
          1/2013 , 3rd Year of 4 
24th-31st May 2013   >> Schedule for Registration-Academic Year 
          1/2013 , 2nd Year of 4 
20th May-6th June 2013  >> Schedule for Enrollment Payment by Bank 
          Or 12 Bld. 6th Floor  
3rd-12th June 2013   >> All of Students Education loans receive 
          a receipt bill or Enrollment Payment on 
          12 Bld. 6th Floor  
15th  June 2013    >> Cancel Enrollment Not paid by 12th June 
          2013 
17th-28th June 2013   >> Schedule Add-Withdraw Academic Year 
          1/2013  
29th  June 2013   >> Cancel Enrollment Not paid by 12th June 
          2013 
16th August 2013  >> Second Orientation For New Students of 
         International Programs 
19th  August 2013  >> First Semester Classes Begins 
7th-11th  October 2013  >> Midterm Examination 1/2013 
15th  November 2013 >> Students Activities/Clubs Open 
6th  December 2013 >> Last Day of Classes 1/2013 
9th-13th  December 2013 >> Final Examination 1/2013 
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หนา้ 2 


