
๑. คณะวิศวกรรมศาสตร์
๑.๑ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
รหัสวิชา ช่ือวิชา กลุ่ม ภาค หมายเหตุ

๑๕๑-๒๓๑ เขียนแบบเคร่ืองกล ๑ ปกติ
๑๕๑-๔๔๑ การท าความเย็นและการปรับอากาศ ๒ ปกติ
๑๕๑-๓๒๕ การออกแบบระบบทางความร้อน ๒ ปกติ
๑๕๑-๔๒๖ การเผาไหม้ ๑ ปกติ
๑๕๑-๔๔๓ การปรับอากาศ ๑ ปกติ
๑๕๑-๔๗๓ การควบคุมคุณภาพ ๑ ปกติ
๑๕๑-๔๗๕ คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต ๑ ปกติ
๑๕๑-๔๗๖ วิศวกรรมการซ่อมบ ารุง ๑ ปกติ
๑๕๑-๔๗๘ ระบบวิศวกรรมเคร่ืองกลในอาคารขนาดใหญ่ ๑ ปกติ
๑๕๑-๔๘๒ การควบคุมอัตโนมัติ ๒ ปกติ
๑๕๑-๔๘๔ ไฮโดรลิกส์และนิวเมติกส์ ๑ ปกติ
๑.๒ ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์
รหัสวิชา ช่ือวิชา กลุ่ม ภาค หมายเหตุ

๑๕๙-๑๒๒ วิศวกรรมเคร่ืองกลทั่วไป ๑ ปกติ
๑๕๙-๑๒๔ กลศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยีการพิมพ์ ๑ ปกติ

ประกาศมหาวิทยาลัยสยาม
เรื่อง  การปิดกลุ่มเรยีนภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

_________________________________________________________________________

     ด้วยมหาวิทยาลัยสยาม ได้ก าหนดรับลงทะเบียนวิชาเรียนประจ าภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
ระหว่างวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน – ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ และเปิดให้เพิ่ม - ถอนรายวิชาระหว่างวันที่ ๑๑ – ๒๒ 
มกราคม ๒๕๕๙ เนื่องจากบางรายวิชาไม่มีนักศึกษาลงทะเบียน หรือมีนักศึกษาลงทะเบียนไม่ครบตามเกณฑ์ในบาง
กลุ่มของบางรายวิชา และเหตุผลอันควรอื่น ๆ ตามข้อเสนอของหัวหน้าภาควิชา และคณบดี ที่เกี่ยวข้อง  โดยผ่าน
ความเห็นชอบของคณะท างานด้านวิชาการ  จึงเห็นสมควรให้ปิดกลุ่มเรียนในรายวิชา/ตามคณะวิชาต่าง ๆ ดังนี้



๒. คณะบรหิารธุรกิจ
๒.๑ ภาควิชาการเงินและการธนาคาร
รหัสวิชา ช่ือวิชา กลุ่ม ภาค หมายเหตุ

๑๓๐-๑๐๒ เศรษฐศาสตร์มหภาค ๙ ปกติ

๑๓๐-๒๐๔ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ ๓ ปกติ

๑๓๐-๒๐๔ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ ๘ ปกติ

๑๓๐-๒๐๕ ธุรกิจเบื้องต้น ๒ ปกติ

๑๓๐-๒๑๑ การเงินส่วนบุคคล ๒ ปกติ

๒.๒ ภาควิชาการจัดการทั่วไป
รหัสวิชา ช่ือวิชา กลุ่ม ภาค หมายเหตุ

๑๓๐-๒๑๔ การเป็นผู้ประกอบการและการจัดการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม

๓ ค่ า

๑๓๐-๔๐๑ การจัดการเชิงกลยุทธ์ ๙ ปกติ
๒.๓ ภาควิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
รหัสวิชา ช่ือวิชา กลุ่ม ภาค หมายเหตุ

๑๓๕-๓๐๗ การเงินธุรกิจระหว่างประเทศ ๒ ปกติ

๓. คณะศิลปศาสตร์
๓.๑ ภาควิชาภาษาตะวันออก
รหัสวิชา ช่ือวิชา กลุ่ม ภาค หมายเหตุ

๑๑๓-๑๐๘ การใช้ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร ๗ ปกติ
๓.๒ ภาควิชาภาษาตะวันตก
รหัสวิชา ช่ือวิชา กลุ่ม ภาค หมายเหตุ

๑๑๔-๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑ ๓ ปกติ
๑๑๔-๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑ ๔ ปกติ
๑๑๔-๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๒ ๑ ปกติ
๑๑๔-๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๒ ๒ ปกติ
๑๑๔-๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๒ ๑๗ ปกติ
๑๑๔-๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๒ ๑๘ ปกติ
๑๑๔-๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๒ ๒๖ ปกติ
๑๑๔-๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๒ ๓๐ ปกติ
๑๑๔-๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๒ ๓๑ ปกติ
๓.๓ ภาควิชาสังคมศาสตร์
รหัสวิชา ช่ือวิชา กลุ่ม ภาค หมายเหตุ

๑๒๙-๑๐๒ ศิลปะและสังคีตนิยม ๑ ปกติ
๑๒๙-๑๐๒ ศิลปะและสังคีตนิยม ๒ ปกติ



๓.๓ ภาควิชาสังคมศาสตร ์(ต่อ)
รหัสวิชา ช่ือวิชา กลุ่ม ภาค หมายเหตุ

๑๒๙-๑๐๒ ศิลปะและสังคีตนิยม ๓ ปกติ
๑๒๙-๑๐๒ ศิลปะและสังคีตนิยม ๖ ปกติ
๑๒๙-๑๐๒ ศิลปะและสังคีตนิยม ๗ ปกติ
๑๒๙-๑๐๒ ศิลปะและสังคีตนิยม ๘ ปกติ
๑๒๙-๑๐๒ ศิลปะและสังคีตนิยม ๑๐ ปกติ
๑๒๙-๑๐๒ ศิลปะและสังคีตนิยม ๑๒ ปกติ
๓.๔ ภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
รหัสวิชา ช่ือวิชา กลุ่ม ภาค หมายเหตุ

๑๑๔-๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑ ๕๒ ปกติ
๑๑๙-๓๑๖ ภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจท่องเที่ยว ๑ ๑ ปกติ
๑๑๙-๓๓๔ ภาษาจีนกลางเพื่อธุรกิจโรงแรม ๑ ๑ ปกติ

๔. คณะนิติศาสตร์
รหัสวิชา ช่ือวิชา กลุ่ม ภาค หมายเหตุ

๑๖๐-๑๐๒ กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป ๑ ปกติ
๑๖๐-๓๐๑ กฎหมายว่าด้วยต๋ัวเงินและบัญชีเดินสะพัด ๒ ค่ า
๑๖๐-๓๑๓ กฎหมายปกครอง ๒ ค่ า
๑๖๐-๔๘๙ การว่าความและศาลจ าลอง ๒ ค่ า

๕. คณะนิเทศศาสตร์
รหัสวิชา ช่ือวิชา กลุ่ม ภาค หมายเหตุ

๑๔๐-๑๑๑ การเขียนเพื่อการส่ือสาร ๖ ค่ า
๑๔๐-๑๑๖ พื้นฐานส่ือดิจิทัล ๑ ค่ า
๑๔๘-๔๔๗ สัมมนาประเด็นปัจจุบันทางด้านวิทยุ-โทรทัศน์-

ภาพยนตร์
๑ ปกติ

๑๔๑-๔๒๖ วารสารศาสตร์ออนไลน์ ๑ ปกติ
๑๔๓-๓๒๔ การผลิตงานโฆษณาออนไลน์ ๔ ค่ า
๑๔๓-๔๒๑ การวิจัยและประเมินผลการโฆษณา ๑ ปกติ
๑๔๓-๔๙๗ โครงงานโฆษณา ๕ ปกติ
๑๔๔-๓๓๒ กราฟฟิกเพื่องานส่ือดิจิทัล ๑ ปกติ
๑๔๔-๔๙๙ โครงงานส่ือดิจิทัล ๔ ปกติ
๑๔๔-๔๙๙ โครงงานส่ือดิจิทัล ๕ ปกติ
๑๔๔-๔๙๙ โครงงานส่ือดิจิทัล ๖ ปกติ
๑๔๘-๓๓๓ การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น ๑ ปกติ



๕. คณะนิเทศศาสตร ์(ต่อ)
รหัสวิชา ช่ือวิชา กลุ่ม ภาค หมายเหตุ

๑๔๘-๔๓๕ โครงงานผลิตส่ือวิทยุ-โทรทัศน์-ภาพยนตร์ ๘ ปกติ
๑๔๘-๔๔๔ เร่ืองคัดเฉพาะทางด้านภาพยนตร์ ๑ ปกติ
๑๔๓-๔๒๔ คอมพิวเตอร์กราฟฟิกเพื่องานโฆษณา ๒ ค่ า

๖. คณะวิทยาศาสตร์
๖.๑ ภาควิชาเคมี
รหัสวิชา ช่ือวิชา กลุ่ม ภาค หมายเหตุ

๑๒๓-๑๐๒ ปฏิบัติการเคมีทั่วไป ๒ ปกติ
๑๒๓-๑๐๒ ปฏิบัติการเคมีทั่วไป ๔ ปกติ
๖.๒ ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร
รหัสวิชา ช่ือวิชา กลุ่ม ภาค หมายเหตุ

๑๒๗-๔๕๒ เทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรม ๑ ปกติ
๖.๓ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
รหัสวิชา ช่ือวิชา กลุ่ม ภาค หมายเหตุ

๑๒๑-๑๐๑ เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑ ปกติ
๑๒๑-๑๐๑ เทคโนโลยีสารสนเทศ ๒ ปกติ
๑๒๑-๑๐๒ คอมพิวเตอร์ส าหรับการศึกษาและการท างาน ๓ ปกติ
๑๒๑-๑๐๒ คอมพิวเตอร์ส าหรับการศึกษาและการท างาน ๔ ปกติ
๑๒๑-๑๐๒ คอมพิวเตอร์ส าหรับการศึกษาและการท างาน ๑๔ ปกติ
๑๒๑-๑๐๒ คอมพิวเตอร์ส าหรับการศึกษาและการท างาน ๑๖ ปกติ

๗. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
๗.๑ ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
รหัสวิชา ช่ือวิชา กลุ่ม ภาค หมายเหตุ

๑๒๑-๑๐๑ เทคโนโลยีสารสนเทศ ๕๑ ปกติ
๑๒๑-๑๐๑ เทคโนโลยีสารสนเทศ ๕๓ ปกติ
๑๒๑-๑๐๒ คอมพิวเตอร์ส าหรับการศึกษาและการท างาน ๗๖ ปกติ
๑๒๑-๑๐๒ คอมพิวเตอร์ส าหรับการศึกษาและการท างาน ๗๗ ปกติ
๘. คณะบรหิารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ 
๘.๑ ภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรมบรกิาร (Service Industry Management Program)
รหัสวิชา ช่ือวิชา กลุ่ม ภาค หมายเหตุ

๑๑๗-๑๖๒ Japanese ๒ ๑ ปกติ
๒๑๑-๑๑๑ Introduction to Hotel and Tourism ๓ ปกติ
๒๑๑-๒๑๒ Airlines Business ๑ ปกติ



๘.๑ ภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรมบรกิาร (Service Industry Management Program) (ต่อ)
รหัสวิชา ช่ือวิชา กลุ่ม ภาค หมายเหตุ

๒๑๑-๒๒๘ Tourist Behavior ๑ ปกติ
๒๑๑-๓๑๖ Hospitality Marketing ๑ ปกติ
๒๑๑-๓๒๔ การต้อนรับบนเคร่ืองบิน ๑ ปกติ
๒๑๑-๔๙๐ Preparation to Cooperative Education ๑ ปกติ
๒๑๑-๔๙๐ Preparation to Cooperative Education ๒ ปกติ
๒๑๑-๔๙๐ Preparation to Cooperative Education ๓ ปกติ
๒๑๑-๔๙๐ Preparation to Cooperative Education ๔ ปกติ
๒๑๑-๔๙๐ Preparation to Cooperative Education ๕ ปกติ

๙. คณะเภสัชศาสตร์
รหัสวิชา ช่ือวิชา กลุ่ม ภาค หมายเหตุ

๒๐๐-๔๔๕ ปฏิบัติการโอสถกรรมศาสตร์ ๔ ๒ ปกติ

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

ประกาศ ณ วันที่  ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙

    (นายพรชัย  มงคลวนิช)
 อธิการบดี

     นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาดังกล่าว ให้เพิกถอนและให้คืนเงินค่าหน่วยกิตเต็มจ านวนตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัยสยาม ทั้งนี้ให้ติดต่อเพื่อขอคืนเงินที่ส านักทะเบียนและวัดผลภายในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙       
            ส าหรับรายวิชาที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด แต่สามารถ
เปล่ียนกลุ่มเรียน และไม่ท าให้ตารางเรียนและตารางสอบตรงกับรายวิชาอื่น ให้นักศึกษาเปล่ียนกลุ่มเรียนได้โดยอาจ
ให้อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ให้ค าแนะน าและประสานงานกับส านักทะเบียนและวัดผล ในการเปล่ียนกลุ่มเรียนเพื่อให้การ
เรียนการสอนในรายวิชาและกลุ่มดังกล่าวภายในวันที่  ๒๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙


