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การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง
อนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีวิทยาศาสตรเกษตร
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตร
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา
พ.ศ. 2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 45 หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุม วิชาชีพ
2.2.1 วิชาบังคับ
2.2.2 วิชาเลือก
2.2.3 วิชาการฝกงาน
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 3 หนวยกิต
รวม ไมนอยกวา 90 หนวยกิต

โครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 57 หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุมวิชาชีพ
2.2.1 วิชาบังคับ
2.2.2 วิชาเลือก
2.2.3 วิชาการฝกงาน
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 3 หนวยกิต
รวม ไมนอยกวา 90 หนวยกิต

จํานวนหนวยกิต
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
ไมนอยกวา 30 หนวยกิต ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
ไมนอยกวา 58 หนวยกิต ไมนอยกวา 57 หนวยกิต
ไมนอยกวา 18 หนวยกิต จํานวน
18 หนวยกิต
ไมนอยกวา 40 หนวยกิต จํานวน
39 หนวยกิต
ไมนอยกวา 21 หนวยกิต จํานวน
21 หนวยกิต
ไมนอยกวา 15 หนวยกิต จํานวน
15 หนวยกิต
ไมนอยกวา 4 หนวยกิต จํานวน
3 หนวยกิต
ไมนอยกวา 3 หนวยกิต ไมนอยกวา 3 หนวยกิต
ไมนอยกวา 91 หนวยกิต ไมนอยกวา 90 หนวยกิต

2
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบรายละเอียดหลักสูตร
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : อนุปริญญาวิทยาศาสตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ภาษาอังกฤษ : Associate of Science Program in
Agricultural Technology
ชื่ออนุปริญญา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม : อนุปริญญาวิทยาศาสตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ชื่อยอ : อ.วท. (เทคโนโลยีการเกษตร)
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม : Associate of Science Program in
Agricultural Technology
ชื่อยอ : A.S. (Agricultural Technology)
ปรัชญาของหลักสูตร
เสริมสรางปญญาและทักษะการใชเทคโนโลยีการเกษตร
สามารถนําความรูดานเทคโนโลยีเกษตร ไปประกอบวิชาชีพ
และถายทอดสูชุมชน

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยี
วิทยาศาสตรเกษตร
ภาษาอังกฤษ : Associate Program in Agricultural
Technology Science
ชื่ออนุปริญญา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม : อนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีวิทยาศาสตรเกษตร
ชื่อยอ : อ.(เทคโนโลยีวิทยาศาสตรเกษตร)
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม : Associate Degree Program in Agricultural
Technology Science
ชื่อยอ : A.(Agricultural Technology Science)
ปรัชญาของหลักสูตร
การสรางสรรคเกษตรชุมชน สูความมั่งคั่ง มั่นคง ยั่งยืน

หมายเหตุ
- ปรับปรุงตามมติคณะกรรมการการอุดมศึกษาใน
คราวประชุมครั้งที่ 8/2560 วันที่ 9 สิงหาคม 2560
การกําหนดชื่อปริญญาระดับอนุปริญญาวา
“อนุปริญญา” แลวตามดวยชื่อสาขาวิชาและกําหนด
ใชอักษรยอวา
“อ.(สาขาวิชา....)” เพื่อใหเปนไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2548

3
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556
วัตถุประสงคของหลักสูตร
1. เพื่อใหมีความรู ความสามารถทางวิชาการดานการเกษตร
และเทคโนโลยีการเกษตรที่เกี่ยวของ มีทักษะกระบวนการ
และทักษะวิชาชีพ สามารถนํามาประยุกตใชในการประกอบ
อาชีพในทองถิ่นได
2. เพื่อใหมีทักษะและสามารถใชภาษาในการสื่อสาร
การปฏิบัติงานโดยใช ICT และเทคโนโลยีการเกษตรผสมผสาน
กับภูมิปญญาทองถิ่นได
3. เพื่อใหมีคุณธรรมจริยธรรม สามารถทํางานรวมกับผูอื่น
พัฒนาตนเองและงานอาชีพ มีความรับผิดชอบตอสังคมและ
สิ่งแวดลอม

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
วัตถุประสงคของหลักสูตร
1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับพื้นฐานดานการเกษตร
และเทคโนโลยีการเกษตร
2. มีทักษะการคิดวิเคราะห แกปญหา คิดริเริ่มสรางสรรค
มีทักษะวิชาชีพ และสามารถประยุกตใชไดอยางเหมาะสม
3. มีคุณธรรม จริยธรรม ใฝรู ขยัน อดทน และสามารถอยู
รวมกับผูอื่นไดอยางสรางสรรค
4 .มีภาวะผูนําและมีทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพทางการเกษตร

ความสําคัญของหลักสูตร
- ไมมี -

ความสําคัญของหลักสูตร
ประชาชนสวนใหญ ป ระกอบอาชี พการเกษตรเป นหลั ก
ดั ง นั้ น การเพิ่ ม มู ล ค า สิ น ค า การเกษตรจึ ง จํ า เป น ต อ งนํ า
เทคโนโลยีการทางเกษตรมาประยุกตใชอยางสรางสรรคเพื่อ
ผลิตผู ป ระกอบการเกษตรที่ดี คุณ ธรรม จริ ย ธรรมและเป น
ประโยชน ในการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน

หมายเหตุ
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556
โครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา
2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ ไมนอยกวา
2.2 วิชาชีพ
ไมนอยกวา
2.2.1 วิชาบังคับ
ไมนอยกวา
2.2.2 วิชาเลือก
ไมนอยกวา
2.2.3 วิชาการฝกงาน ไมนอยกวา
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา

30 หนวยกิต
58 หนวยกิต
18 หนวยกิต
40 หนวยกิต
21 หนวยกิต
15 หนวยกิต
4 หนวยกิต
3 หนวยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
หมายเหตุ
โครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา
30 หนวยกิต ลดจํานวนหนวยกิตวิชาการฝกงาน
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา
57 หนวยกิต จากเดิม 4 หนวยกิต เปน 3 หนวยกิต
2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ จํานวน
18 หนวยกิต
2.2 วิชาชีพ
จํานวน
39 หนวยกิต
2.2.1 วิชาบังคับ จํานวน
21 หนวยกิต
2.2.2 วิชาเลือก
จํานวน
15 หนวยกิต
2.2.3 วิชาการฝกงาน จํานวน
3 หนวยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา
3 หนวยกิต

เปรียบเทียบรายวิชา
1. หากมีการยกเลิกรายวิชา ใหระบุขอมูลในชองหลักสูตรเดิมและเวนวางในชองหลักสูตรใหม พรอมระบุในชองหมายเหตุวา “ยกเลิกรายวิชา”
2. หากเป นรายวิชาใหมที่ไมไดมีการปรับปรุงจากรายวิชาเดิ มที่มีอยูในหลักสูตรเดิม ใหระบุขอมู ลในชองหลักสู ตรใหมและเวนวางในชองหลักสูตรเดิม พรอมระบุในชองหมายเหตุ วา
“รายวิชาใหม”
กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ไมนอ ยกวา 18 หนวยกิต
กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ จํานวน 18 หนวยกิต
วท 0301 หลักการปลูกพืช
3(2-2-5) เทคโนโลยีการผลิตพืช
3(2-2-5) เปลี่ยนชื่อรายวิชา/ปรับปรุงเนื้อหา
วท 0302 หลักการเลี้ยงสัตว
3(2-2-5) เทคโนโลยีการผลิตสัตว
3(2-2-5) เปลี่ยนชื่อรายวิชา/ปรับปรุงเนื้อหา
วท 0303 ปฐพีวิทยาเบื้องตน
3(2-2-5) ................................................................................................ ยกเลิกรายวิชา
วท 0304 ชางเกษตรเบื้องตน
3(1-4-4) ................................................................................................ ยกเลิกรายวิชา
วท 0305 ธุรกิจเกษตรเบื้องตน
3(3-0-6) ................................................................................................ ยกเลิกรายวิชา
วท 0306 เศรษฐศาสตรทั่วไป
3(3-0-6) เศรษฐศาสตรเกษตร
3(3-0-6) เปลี่ยนชื่อรายวิชา/ปรับปรุงเนื้อหา
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556

วท
วท
วท

3(2-2-5) รายวิชาใหม
3(2-2-5) รายวิชาใหม
3(2-2-5) รายวิชาใหม

หมายเหตุ

วิชาบังคับ จํานวน 21 หนวยกิต
3(2-2-5) ................................................................................................ เปลี่ยนชื่อรายวิชา/ปรับปรุงเนื้อหา/
เปลี่ยนกลุมวิชาจากวิชาบังคับเปนวิชาเลือก/
แกไขจํานวนเวลาเรียนทฤษฎี ปฏิบัติ และศึกษาดวย
ตนเอง
3(2-2-5) เปลี่ยนชือ่ รายวิชา/ปรับปรุงเนื้อหา
0308 การขยายพันธุพืช
3(2-2-5) พันธุและการขยายพันธุพืช
3(2-2-5) เปลี่ยนชื่อรายวิชา/ปรับปรุงเนื้อหา
0309 การจัดการฟารม
3(2-2-5) การจัดการฟารมแบบอัจฉริยะ
0310 ชลประทานเพื่อการเกษตร
3(2-2-5) อุตุนิยมวิทยาและการชลประทานทางการเกษตร 3(3-0-6) เปลี่ยนชื่อรายวิชา/ปรับปรุงเนื้อหา/แกไขจํานวน
เวลาเรียนทฤษฎี ปฏิบัติ และศึกษาดวยตนเอง
0311 วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
3(2-2-5) ................................................................................................ ยกเลิกรายวิชา
................................................................................................ ยกเลิกรายวิชา
0312 การเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริ
3(2-2-5)
การอนุรักษทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดลอม 3(3-0-6) แกไขจํานวนเวลาเรียนทฤษฎี ปฏิบัติ และศึกษาดวย
0313 การอนุรักษทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดลอม
ตนเอง
3(2-2-5)
เทคโนโลยีการจัดการดิน
3(2-2-5) รายวิชาใหม
โภชนศาสตรสัตว
3(2-2-5) รายวิชาใหม
เทคโนโลยีของเนื้อสัตวและผลิตภัณฑ
3(2-2-5) รายวิชาใหม

วิชาบังคับ ไมนอยกวา 21 หนวยกิต
วท 0307 หลักการสงเสริมการเกษตร

วท
วท
วท

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
เทคโนโลยีการผลิตสัตวน้ํา
เทคโนโลยีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
เทคโนโลยีการผลิตไมปาเศรษฐกิจ
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556
วิชาเลือก ไมนอยกวา 15 หนวยกิต
วท 0314 เทคโนโลยีการผลิตพืชไรเศรษฐกิจในทองถิ่น
3(2-2-5)
วท 0315 เทคโนโลยีการผลิตพืชสวนเศรษฐกิจในทองถิ่น
3(2-2-5)
วท 0316 เทคโนโลยีทางพืช
3(2-2-5)
วท 0317 เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช
3(2-2-5)
วท 0318 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
3(2-2-5)
วท 0319 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหารทองถิ่น 3(2-2-5)
วท 0320 การจัดสวนและตกแตงภูมิทัศน
3(1-4-4)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
วิชาเลือก จํานวน 15 หนวยกิต
................................................................................................ ยกเลิกรายวิชา

หมายเหตุ

............................................................................................... ยกเลิกรายวิชา
...............................................................................................
เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช
3(2-2-5)
เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
3(2-2-5)
...............................................................................................
...............................................................................................
การผลิตพืชผักเศรษฐกิจ
3(2-2-5)
การผลิตไมผลเศรษฐกิจ
3(2-2-5)
เทคโนโลยีการจัดการพืชเศรษฐกิจ
3(1-4-4)
การผลิตสัตวปกเศรษฐกิจ
3(2-2-5)
การผลิตสัตวเคี้ยวเอื้อง
3(2-2-5)
ระบบมาตรฐานทางการเกษตร
3(2-2-5)
เกษตรกลวิธาน
3(1-4-4)
หลักสงเสริมการเกษตร
3(3-0-6)

ยกเลิกรายวิชา
ยกเลิกรายวิชา
ยกเลิกรายวิชา
รายวิชาใหม
รายวิชาใหม
รายวิชาใหม
รายวิชาใหม
รายวิชาใหม
รายวิชาใหม
รายวิชาใหม
เปลี่ยนชื่อรายวิชา/ปรับปรุงเนื้อหา/
เปลี่ยนกลุมวิชาจากวิชาบังคับเปนวิชาเลือก/
แกไขจํานวนเวลาเรียนทฤษฎี ปฏิบัติ และศึกษาดวย
ตนเอง

7
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556
วิชาการฝกงาน ไมนอยกวา 4 หนวยกิต
วท 0321 การฝกงาน 4(240 ชั่วโมง)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
วิชาการฝกงาน จํานวน 3 หนวยกิต
ฝกประสบการณ 3(300 ชั่วโมง)

หมายเหตุ
เพิ่มชั่วโมงการฝกปฏิบัติมากขึ้น

