
 

 
ประกาศวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา 

เรื่อง  แจ้งรายวิชาที่เปิดสอน  ภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา  2563 
--------------------------------------------- 

 

 ด้วยวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา ได้กำหนดเปิดสอนภาคฤดูร้อน            
ปีการศึกษา  2563  ให้แก่นักเรียน นักศึกษา  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ซึ่งเปิดสอนระหว่างวันที่  19  เมษายน – 14  พฤษภาคม  2564              
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ที ่ รหัสวิชา / รายวิชา น.–ชม. ช่ือ – สกุล วันทีส่อน หมายเหตุ 
1 2000-1301 วิทยาศาสตร์เพื่อ 

                   พัฒนาทักษะชีวิต 
1-2-2 นางจิราภรณ์  น้อยน้ำใส จันทร์ – ศุกร์ 

19 เม.ย. – 7 พ.ค. 64 
08.30 – 12.30 น. 

 

2 2000-1306 โครงงาน 
                  วิทยาศาสตร์ 

0-2-1 นางจิราภรณ์  น้อยน้ำใส จันทร์ – ศุกร์ 
19 เม.ย. – 7 พ.ค. 64 
13.30 – 17.30 น. 

 

3 2000-9207 ภาษาจีนเพื่อการ 
                   สื่อสาร 2 

0-2-1 นางสาวจิรนันท์  อมฤกษ์ จันทร์ - พฤหัสบดี 
19 เม.ย. - 6 พ.ค. 64 
08.30 - 12.30 น. 

 

4 3000-1404 คณิตศาสตร์และ 
                   สถิติเพื่องานอาชีพ 

3-0-3 นางจีรนันท์  ดุลยติธรรม พฤหัสบด ี
22 เม.ย. – 13 พ.ค. 64 

08.30 – 17.30 น. 
ศุกร์ 

23 เม.ย. – 14 พ.ค. 64 
13.30 – 17.30 น. 

 

5 3000-1503 มนุษยสัมพันธ์กับ 
                  ปรัชญาของเศรษฐกิจ 
                  พอเพียง 

3-0-3 นางสาวอารีย์  ล่ำสัน พุธ – พฤหัสบดี 
21 เม.ย. – 13 พ.ค. 64 

08.30 – 12.30 น. 
อาทิตย์ 

25 เม.ย. – 9 พ.ค. 64 
13.30 – 15.30 น. 

ปวส.2 กต. 

6 3000-1603 พฤติกรรมนนัทนาการ 
                  กับการพัฒนาตน 

3-0-3 นางสาวอารีย์  ล่ำสัน จันทร์ – พุธ 
19 เม.ย. – 11 พ.ค. 64 

13.30 – 17.30 น. 

 

7 3200-0002 หลักการขาย 3-0-3 นายศิริชยั  ฉิมสุวรรณ์ จันทร์ – พุธ 
19 เม.ย. – 11 พ.ค. 64 

08.30 – 12.30 น. 

 

 
 
 

/8. 3200-1001... 
 



 

ที ่ รหัสวิชา / รายวิชา น.–ชม. ช่ือ – สกุล วันที่สอน หมายเหตุ 
8 3200-1001 หลกัเศรษฐศาสตร์ 3-0-3 นางลักษณพร  ทวนมะเริง พุธ – พฤหัสบดี 

21 เม.ย. – 13 พ.ค. 64 
13.30 – 17.30 น. 

อาทิตย์ 
25 เม.ย. – 9 พ.ค. 64 
15.30 – 17.30 น. 

ปวส.2 กต. 

9 3202-2004 การส่ือสารการตลาด  3-0-3 นางสาวสุภาภร  ล้ิมวิเชียร จันทร์ – อังคาร 
19 เม.ย. – 11 พ.ค. 64 

08.30-12.30 น. 
ศุกร์ – อาทิตย์ 

23 เม.ย. – 9 พ.ค. 64 
08.30 – 12.30 น. 

ปวส.2 กต. 

10 3202-2007 การจัดการช่องทาง 
                    การจัดจำหน่ายและ 
                    ห่วงโซ่อุปทาน 

3-0-3 นางพรพิมล  โตเจริญ จันทร์ – อังคาร 
19 เม.ย. – 11 พ.ค. 64 

13.30-17.30 น. 
ศุกร์ – เสาร์ 

23 เม.ย. – 8 พ.ค. 64 
12.30 – 17.30 น. 

ปวส.2 กต. 

11 3400-0009 การบริการอาหาร 
                   และเครื่องดื่ม 

1-4-3 นางสาววลิตา  เชาวลิต จันทร์ - ศุกร์ 
19 เม.ย. – 14 พ.ค. 64 

08.30 – 16.30 น. 

 

12 30201-2003 การบัญชีต้นทุน 1 2-2-3 นางสายพิน  แนบสนิทวงศ ์ จันทร์ - ศุกร์ 
14 เม.ย. - 12 พ.ค. 64 

08.30 - 12.30 น. 

ปวส.1 บช. 

13 30201-2005 การบัญชีชัน้สูง 1 2-2-3 นายพงษ์นภัทร  จัมปาแก้ว จันทร์ - ศุกร์ 
14 เม.ย. - 12 พ.ค. 64 

13.30 - 17.30 น. 

ปวส.1 บช 

14 30204-2007 เครือข่ายคอมพิวเตอร ์
                      และความปลอดภัย 
                      สำหรับธุรกิจดิจิทัล 

2-2-3 นางสาวมณีฉาย  เกยด่านกลาง จันทร์ - ศุกร์ 
19 เม.ย. - 12 พ.ค. 64 

13.30 - 17.30 น. 

ปวส.1 
ทธด. 

15 30204-2005 การเขียนโปรแกรม 
                      คอมพิวเตอร์ 

2-2-3 นางสาวมณีฉาย  เกยด่านกลาง จันทร์ - ศุกร์ 
19 เม.ย. - 12 พ.ค. 64 

08.30 - 12.30 น. 

ปวส.1 
ทธด. 

16 30700-0003 ภาษาอังกฤษเพื่อ 
                     การโรงแรมและ 
                     การท่องเที่ยว 

3-0-3 นางสาวจิรนันท์  อมฤกษ์ จันทร์ - พธุ 
19 เม.ย. - 6 พ.ค. 64 
13.30 - 17.30 น. 

ปวส.1 รร. 
ปวส.1 ทท. 

17 30700-0004 บุคลิกภาพสำหรับ 
                      ธุรกิจบรกิาร 

3-0-3 นางสาวยุภาวดี  สุทธิคุณ จันทร์ - พฤหัสบดี 
19 เม.ย. - 11 พ.ค. 64 

08.30 - 12.30 น. 

ปวส.1 รร. 
ปวส.1 ทท. 

18 30701-2005 ครวัและการประกอบ 
                      อาหารโรงแรม 

2-2-3 นางสาวเดือนเพ็ญ  โตสันติวงศ์ พฤหัสบดี - ศุกร์ 
22 เม.ย. - 14 พ.ค. 64 

08.30 - 17.30 น. 

ปวส.1 รร. 

 
 
 
 
 

/18.30702-2006...  



 

 
ที ่ รหัสวิชา / รายวิชา น.–ชม. ช่ือ – สกุล วันที่สอน หมายเหตุ 

19 30702-2006 การตลาดดจิิทัล 
                     เพื่อธุรกิจการ     
                     ท่องเที่ยว 

2-2-3 นางสาวจุฑาภา  เที่ยงจิตต์ พฤหัสบดี - ศุกร์ 
22 เม.ย. - 14 พ.ค. 64 

08.30 - 17.30 น.  

ปวส.1 ทท. 

 
กำหนดการ 

1. ลงทะเบียนและชำระเงินลงทะเบียน 
ระหว่างวันที่  8 – 9  เมษายน  2564  เวลา  08.30 – 16.00  น. 
 

2. เปิดทำการสอน  ระหว่างวันที่  19  เมษายน – 14  พฤษภาคม  2564 
 

3. ค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชา 
3.1  ระดับ  ปวช.  หน่วยกิตละ 200  บาท 
3.2  ระดับ  ปวส.    - ตามแผนการเรียน    หน่วยกิตละ 200   บาท   
   - ลงทะเบียนเรียนซ้ำ   หน่วยกิตละ 300   บาท 
 

4. ส่งผลการเรียนงานวัดผลและประเมินผล  ฝ่ายวิชาการ 
วันที่  20  พฤษภาคม  2564 
 

5. ประกาศผลการเรียน    วันที่  25  พฤษภาคม  2564 
 

 6. นักเรียน นักศึกษาประจำภาคเรียนฤดูร้อน ให้แต่งกายตามระเบียบของสถานศึกษา และ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ ที่วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมากำหนดทุกประการ 
 

 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

  ประกาศ  ณ  วันที่  16  มีนาคม  พ.ศ.  2564 
 
 

(นายธีรกรณ์   พรเสนา) 
ผู้อำนวยการวทิยาลัยบรหิารธุรกิจและการท่องเทีย่วนครราชสีมา 

 


