เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๑๑๑ ง

หน้า ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน
เรื่อง อนุปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อสําหรับสาขาวิชา (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยที่ เป็ นการสมควรแก้ไขเพิ่ มเติมประกาศสถาบั นวิทยาลัยชุมชน เรื่อง อนุปริญญาในสาขาวิชา
และอักษรย่อสําหรับสาขาวิชา พ.ศ. ๒๕๕๘
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๓) และมาตรา ๔๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในคราวประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ จึงให้ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง อนุปริญญาในสาขาวิชา
และอักษรย่อสําหรับสาขาวิชา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ ยกเลิ กความในข้อ ๓ แห่ งประกาศสถาบั น วิท ยาลัย ชุม ชน เรื่อ ง อนุ ป ริญ ญา
ในสาขาวิชา และอักษรย่อสําหรับสาขาวิชา พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๓ อนุ ป ริญ ญาให้ ชื่ อ ว่ า อนุ ป ริญ ญา ตามด้ วยสาขาวิช าต่ อ ท้ าย และใช้ อั กษรย่ อ ว่ า
อ.(............) ดังบัญชีรายชื่ออนุปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสําหรับสาขาวิชาที่แนบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๔ เมื่อสถาบันวิทยาลัยชุมชนกําหนดให้สาขาวิชาใด มีอนุปริญญาและการใช้อักษรย่อ
สําหรับสาขาวิชาเพิ่มเติม ตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘
สถาบันวิทยาลัยชุมชนจะทําบัญชีรายชื่ออนุปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสําหรับสาขาวิชาเพิ่มเติมและ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป
อนึ่ง ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชนเรื่องอนุปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสําหรับสาขาวิชา
พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้ อที่ ๓ ที่ ประกาศใช้ก่อ นประกาศสถาบั น วิท ยาลัยชุม ชนฉบั บ นี้ ใช้บั งคั บ ยังคงเป็ น
อนุปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสําหรับสาขาวิชาของสถาบันวิทยาลัยชุมชนที่ชอบด้วยระเบียบกฎหมาย
ของทางราชการ
ประกาศ ณ วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
สิริกร มณีรินทร์
นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน

บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน
เรื่อง อนุปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อสาหรับสาขาวิชา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศ ณ วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
บัญชีรายชื่ออนุปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสาหรับสาขาวิชา
ลาดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑

ชื่ออนุปริญญาในสาขาวิชา
อนุปริญญา สาขาวิชาเกษตรและอาหาร
อนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
อนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
อนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
อนุปริญญา สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุชุมชน
อนุปริญญา สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
อนุปริญญา สาขาวิชาการโรงแรม
อนุปริญญา สาขาวิชาเกษตรอินทรีย์
อนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
อนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
อนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
อนุปริญญา สาขาวิชาการบัญชี
อนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์
อนุ ป ริ ญ ญา สาขาวิ ช าธุ ร กิ จ การค้ า ระหว่ า งประเทศ
ในกลุ่มอินโดจีน
อนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกต์และการค้าชายแดน

อักษรย่อสาหรับสาขาวิชา
อ.(เกษตรและอาหาร)
อ.(สาธารณสุขชุมชน)
อ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
อ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
อ.(การปกครองท้องถิ่น)
อ.(การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุชุมชน)
อ.(การพัฒนาชุมชน)
อ.(การโรงแรม)
อ.(เกษตรอินทรีย์)
อ.(การศึกษาปฐมวัย)
อ.(การจัดการทั่วไป)
อ.(เทคโนโลยีการเกษตร)
อ.(การบัญชี)
อ.(เทคโนโลยียานยนต์)
อ .(ธุ ร กิ จก ารค้ าระห ว่ า งป ระเท ศ
ในกลุ่มอินโดจีน)
อ.(การจั ด การโลจิ ส ติ ก ต์ แ ละการค้ า
ชายแดน)
อนุปริญญา สาขาวิชาการท่องเที่ยว
อ.(การท่องเที่ยว)
อนุ ป ริ ญ ญา สาขาวิ ช าการบริ ห ารการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น อ.(การบ ริ ห ารการพั ฒ น าท้ องถิ่ น
อย่างยั่งยืน)
อย่างยั่งยืน
อนุปริญญา สาขาวิชาอิสลามศึกษา
อ.(อิสลามศึกษา)
อนุปริญญา สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
อ.(การแพทย์แผนไทย)
อนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
อ.(การจัดการอุตสาหกรรม)

