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รายชื่อหลักสูตรอนุปริญญา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 ของวิทยาลัยชุมชน
ลาดับที่ 1
ชื่อหลักสูตร (เดิม)
ชื่อหลักสูตร (ปรับปรุง)
วิทยาลัยชุมชนที่รับผิดชอบ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ในการปรับปรุงหลักสูตร

สาขาวิชาการท่องเที่ยว
สาขาวิชาการท่องเที่ยว
วิทยาลัยชุมชนสตูล วันที่ ๒๙ - ๓๑ ม.ค. ๖๒
๑. ผศ.ดร.ป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง
ตาแหน่ง : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
และหัวหน้าภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา
วุฒิการศึกษา :
ปริญญาเอก : Doctor of Philosophy (สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาโท : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาตรี : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การโรงแรมและการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัย
พายัพ, รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ทฤษฎีการบริหารทั่วไป)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
๒. ผศ.กุลดารา เพียงเจริญ
ตาแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วุฒิการศึกษา :
ปริญญาโท : ศศ.ม. (ไทยคดีศึกษา)
ปริญญาตรี : ศศ.บ. (การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม)
๓. ดร.ห้าวหาญ ทวีเส้ง
ตาแหน่ง : อาจารย์ภาควิชาสารัตถศึกษา คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วุฒิการศึกษา :
ปริญญาเอก : Ph.D. (Tourism Development),
Maejo University, Thailand
ปริญญาโท : M.B.A. (Tourism Management) Prince of Songkha University,
Thailand
ปริญญาตรี : B.A. (Tourism Development), Maejo University, Thailand
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๔. นางสาวศิริวรรณ พรเลิศวิวัฒน์
ตาแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาตรฐานธุรกิจนาเที่ยวและ
มัคคุเทศก์ กรมการท่องเที่ยว

วัน เวลาวิพากษ์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ในการวิพากษ์หลักสูตร

๒๒ เม.ย. ๖๒
๑. ผศ.ดร.ไพริน เวชธัญญะกุล
วุฒิการศึกษา :
ปริญญาเอก : ปร.ด. การจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการ
ท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาโท : ศศ.ม. การจัดการการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ปริญญาตรี : ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
๒. ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน
ตาแหน่ง : กรรมการบริหาร ภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
และบริการ คณะมนุษศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วุฒิการศึกษา :
ปริญญาเอก : Ph.D. (Integrated Tourism Management)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาโท : M.S. (Hospitality Administration) Johnson & Wales
University
ปริญญาตรี : ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

3

ลาดับที่ 2
ชื่อหลักสูตร (เดิม)
ชื่อหลักสูตร (ปรับปรุง)
วิทยาลัยชุมชนที่รับผิดชอบ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ในการปรับปรุงหลักสูตร

สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
สาขาวิชาการจัดการ
วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร วันที่ ๖ - ๘ ก.พ. ๖๒
๑. รศ.จีราภรณ์ สุธัมมสภา
ตาแหน่ง : คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
๒. ดร.หทัยกร พันธุ์งาม
ตาแหน่ง : คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
และผู้อานวยการวิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
๓. ดร.วัชระ เวชประสิทธิ์
ตาแหน่งปัจจุบัน : รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
วุฒิการศึกษา :
ปริญญาเอก : บธ.ต. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ปริญญาโท : บธ.ม. (การจัดการงานบุคคล) มหาวิทยาลัยสยาม
ปริญญาตรี : ศศ.บ. การบริไหารธุรกิจ (การบริหารทั่วไป)

วัน เวลาวิพากษ์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ในการวิพากษ์หลักสูตร

๑๘ เม.ย. ๖๒
๑. รศ.ดร.ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร
ตาแหน่งปัจจุบัน : คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
วุฒิการศึกษา :
ปริญญาเอก : Doctoral of Business Administration,
University of Sarasota, Florida, USA
ปริญญาโท : Master of Science (Management), Abilene Christian
University, Texas, USA
ปริญญาตรี : Bachelor of Accounting, Chulalongkorn University
๒. ผศ.ชูชัย พิทักษ์เมืองแมน
ตาแหน่งปัจจุบัน : อาจารย์ประจาสาขาวิชาการจัดการ คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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ลาดับที่ 3
ชื่อหลักสูตร (เดิม)
ชื่อหลักสูตร (ปรับปรุง)

สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

วิทยาลัยชุมชนที่รับผิดชอบ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ในการปรับปรุงหลักสูตร

วิทยาลัยชุมชนน่าน วันที่ ๑๑ - ๑๓ ก.พ. ๖๒
๑. รศ.ดร.ประกายศรี ศรีรุ่งเรือง
ตาแหน่งปัจจุบัน : คณบดีสานักวิชาบริหารรัฐกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
๒. ดร.สิมันตราพร สุรินทร์

วัน เวลาวิพากษ์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ในการวิพากษ์หลักสูตร

๒๓ เม.ย. ๖๒
๑. ผศ.ดร.วุทธิเมธว์ เกื้อกอบ
ตาแหน่งปัจจุบัน : รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตนักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
วุฒิการศึกษา :
ปริญญาเอก : ปร.ด. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ปริญญาโท : รป.ม. รัฐประศาสน-ศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ปริญญาตรี : นบ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
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ลาดับที่ 4
ชื่อหลักสูตร (เดิม)
ชื่อหลักสูตร (ปรับปรุง)
วิทยาลัยชุมชนที่รับผิดชอบ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ในการปรับปรุงหลักสูตร

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร วันที่ ๒๐ - ๒๒ ก.พ. ๖๒
๑. นายธนโชติ โชติบุญยศักดิ์
ตาแหน่งปัจจุบัน : รองประธานหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร

๒. ผศ.ดร.กุลภา โภคสวัสดิ์
ตาแหน่งปัจจุบัน : อาจารย์ประจาสาขาการจัดการธุรกิจ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

๓. นายเชิดศักดิ์ ยงกิจถาวร
ตาแหน่งปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ
บจก.พงษ์มณี อิมปอร์ตเอ็กปอร์ต, บจก.ซีแอนด์ซี มุกดาหาร
และคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
วัน เวลาวิพากษ์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ในการวิพากษ์หลักสูตร

๒๒ เม.ย. ๖๒
๑. ผศ.ดร.ไพโรจน์ เร้าธนชลกุล
ตาแหน่งปัจจุบัน : รองคณบดีคณะโลจิสติกส์
มหาวิทยาลัยบูรพา
วุฒิการศึกษา :
ปริญญาเอก : Ph.D. (Energy and Environment Science
Program) / Nagaoka University of Technology
๒. รศ.ดร.เนตร์พัณณา ยาวิราช
ตาแหน่งปัจจุบัน : ผู้ช่วยคณบดีสาขาวิชาการจัดการ
และหัวหน้าหลักสูตรนานาชาติ คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
วุฒิการศึกษา :
ปริญญาเอก : Ph.D. Business Administration (Management), Rajamangala
University of Technology Thanyaburi, Patumthani
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ปริญญาโท : Bachelor of Businesss Administration,
in management, Honors, Faculty of Business Administration, Institute
of Technology and Vocational Education, Bangkok Thailand
ปริญญาตรี : MBA (Management and organizational administration),
Honors, National Institute of Development Administration (NIDA),
Bangkok Thailand
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ลาดับที่ 5
ชื่อหลักสูตร (เดิม)
ชื่อหลักสูตร (ปรับปรุง)

สาขาวิชาอิสลามศึกษา
สาขาวิชาอิสลามศึกษา

วิทยาลัยชุมชนที่รับผิดชอบ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ในการปรับปรุงหลักสูตร

วิทยาลัยชุมชปัตตานี วันที่ ๒๕ - ๒๗ ก.พ. ๖๒
๑. ผศ.ดร.อับดุลฮาดี สะบูดิง
ตาแหน่งปัจจุบัน : รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า
สัมพันธ์ วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี
วุฒิการศึกษา :
ปริญญาเอก : Ph.D (อิสลามศึกษา) University Sains Malaysia, Malaysia
๒. ผศ.ดร.เจ๊ะเหล๊าะ แขกพงษ์
ตาแหน่งปัจจุบัน : ผู้อานวยการสถาบันอิสลามและอาหรับ
ศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
๓. ผศ.ดร.อับดุลลาตีฟ การี
ตาแหน่งปัจจุบัน : รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
จังหวัดปัตตานี

วัน เวลาวิพากษ์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ในการวิพากษ์หลักสูตร

๑๒ มี.ค. ๖๒
๑. ผศ.มะนะพียะ เมาตี
ตาแหน่งปัจจุบัน : อาจารย์ประจาสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราช
๒. ดร.มูหามัดสุใหมี เฮงยามา
ตาแหน่งปัจจุบัน : อาจารย์ประจาหลักสูตร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
วุฒกิ ารศึกษา :
ปริญญาเอก : PhD. International Islamic University Malaysia
(Islamic Revealed Knowledge)
ปริญญาโท : MA. International Islamic University Malaysia
(Islamic Revealed Knowledge)
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ปริญญาตรี : BA. Al al-Bayt University, Jordan
(Islamic Jurisprudence and Law)
๓. นายอิบรอเฮง ดอเล๊าะ
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ลาดับที่ 6
ชื่อหลักสูตร (เดิม)
ชื่อหลักสูตร (ปรับปรุง)

สาขาวิชาบัญชี
สาขาวิชาบัญชี

วิทยาลัยชุมชนที่รับผิดชอบ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ในการปรับปรุงหลักสูตร

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส วันที่ ๒๕ - ๒๗ ก.พ. ๖๒
๑. ผศ.ดร.กุลวดี ลิ่มอุสันโน
ตาแหน่งปัจจุบัน : อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ
หาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา :
ปริญญาเอก : ปร.ด. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
๒. ดร.มัทนชัย สุทธิพันธุ์
ตาแหน่งปัจจุบัน : หัวหน้าภาควิชาการบัญชี/ประธาน
หลักสูตร
วุฒิการศึกษา :
ปริญญาเอก : Ph.D. (Accounting and Finance),
University of Newcastle,Australia
๓. ผศ.สุพยอม นาจันทร์
ตาแหน่งปัจจุบัน : รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

วัน เวลาวิพากษ์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ในการวิพากษ์หลักสูตร

๑๘ เม.ย. ๖๒
๑. รศ.ดร.ผจงศักดิ์ หมวดสง
ตาแหน่งปัจจุบัน : รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วุฒกิ ารศึกษา :
ปริญญาโท : บธ.ม. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ปริญญาตรี : บช.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
๒. ผศ.ดร.ดลพร บุญพารอด
อาจารย์ประจาหลักสูตร สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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๓. ผศ.ลาใย มากเจริญ
ตาแหน่งปัจจุบัน : อาจารย์ประจาสาขาวิชาการบัญชี
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วุฒกิ ารศึกษา :
ปริญญาโท : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๔. ผศ.บุญธรรม พรเจริญ
ตาแหน่งปัจจุบัน : อาจารย์ประจาสาขาวิชาการบัญชี
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วุฒิการศึกษา :
ปริญญาโท : บธ.ม. (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ลาดับที่ 7
ชื่อหลักสูตร (เดิม)
ชื่อหลักสูตร (ปรับปรุง)
วิทยาลัยชุมชนที่รับผิดชอบ

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์เกษตร
วิทยาลัยชุมชนยะลา วันที่ ๒๕ - ๒๗ ก.พ. ๖๒

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ในการปรับปรุงหลักสูตร

๑. ผศ.ดร.อิสริยาภรณ์ ดารงรักษ์
วุฒกิ ารศึกษา :
ปริญญาเอก : ปร.ด. การจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน
(การจัดการทรัพยากรดิน) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปริญญาโท : วท.ม. เกษตรศาสตร์ (ปฐพีวิทยา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี : วท.บ. เกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
๒. ผศ.ดร.อรุณี ม่วงแก้วงาม
ตาแหน่งปัจจุบัน : อาจารย์ประจาหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
การเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
๓. นายดารัส ชาตรีวงศ์
ตาแหน่งปัจจุบัน : นักวิชาการสัตวบาลชานาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยและพัฒนาแพะ
แกะยะลา สานักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา

วัน เวลาวิพากษ์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ในการวิพากษ์หลักสูตร

•
•

๑๙ เม.ย. ๖๒
๑. รศ.ดร.ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์
ตาแหน่งปัจจุบัน : ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
วิทยาเขตกาแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วุฒิการศึกษา :
ปริญญาเอก : Doctor of Agriculture Agronomic Science
Agronomique Institute National Agronomigue ParisGrignon
ประเทศฝรั่งเศส
ปริญญาโท : ปริญญาโท วท.ม. เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี : ปริญญาตรี วท.บ. เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๒. ผศ.ดร.ลาแพน ขวัญพูล
ตาแหน่งปัจจุบัน : หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
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ลาดับที่ 8
ชื่อหลักสูตร (เดิม)
ชื่อหลักสูตร (ปรับปรุง)

สาขาวิชาเกษตรอินทรีย์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตรอินทรีย์

วิทยาลัยชุมชนที่รับผิดชอบ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ในการปรับปรุงหลักสูตร

วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว วันที่ ๓ - ๕ เม.ย. ๖๒
1. ดร.จตุพร อนุชัย
ตาแหน่งปัจจุบัน : คณาจารย์ประจาภาควิชาครุศาสตร์เกษตร
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2. ดร.ประทีป อูปแก้ว
อาจารย์มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตสระแก้ว

วัน เวลาวิพากษ์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ในการวิพากษ์หลักสูตร

•
•

๑๙ เม.ย. ๖๒
๑. รศ.ดร.ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์
ตาแหน่งปัจจุบัน : ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
วิทยาเขตกาแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วุฒิการศึกษา :
ปริญญาเอก : Doctor of Agriculture Agronomic Science
Agronomique Institute National Agronomigue Paris-Grignon
ประเทศฝรั่งเศส
ปริญญาโท : วท.ม. เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี : วท.บ. เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๒. ผศ.ดร.ลาแพน ขวัญพูล
ตาแหน่งปัจจุบัน : หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง

