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การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง
อนุปริญญา สาขาวิชาวิทยาศาสตรเกษตรอินทรีย
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. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
ไมนอยกวา 30 หนวยกิต ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
ไมนอยกวา 57 หนวยกิต ไมนอยกวา 57 หนวยกิต
ไมนอยกวา 18 หนวยกิต ไมนอยกวา 18 หนวยกิต
ไมนอยกวา 39 หนวยกิต ไมนอยกวา 39 หนวยกิต
ไมนอยกวา 18 หนวยกิต ไมนอยกวา 24 หนวยกิต
ไมนอยกวา 18 หนวยกิต ไมนอ ยกวา 12 หนวยกิต
ไมนอยกวา 3 หนวยกิต ไมนอยกวา 3 หนวยกิต
ไมนอยกวา 3 หนวยกิต ไมนอยกวา 3 หนวยกิต
ไมนอยกวา 90 หนวยกิต ไมนอยกวา 90 หนวยกิต
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ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบรายละเอียดหลักสูตร
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรอนุปริญญาวิทยาศาสตร
สาขาวิชาเกษตรอินทรีย
ภาษาอังกฤษ : Associate of Science Program in
Organic Agriculture

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาวิทยาศาสตร
เกษตรอินทรีย
ภาษาอังกฤษ : Associate Program in Organic
Agriculture Science

ชื่ออนุปริญญา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม : อนุปริญญาวิทยาศาสตร (เกษตรอินทรีย)
ชื่อยอ : อ.วท. (เกษตรอินทรีย)
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม : Associate of Science (Organic Agriculture)
ชื่อยอ : A.S. (Organic Agriculture)

ชื่ออนุปริญญา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม : อนุปริญญา สาขาวิชาวิทยาศาสตรเกษตรอินทรีย
ชื่อยอ : อ.(วิทยาศาสตรเกษตรอินทรีย)
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม : Associate Degree in Organic Agriculture
Science
ชือ่ ยอ : A.(Organic Agriculture Science)
ปรัชญาของหลักสูตร
เกษตรอินทรีย รักษาคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดลอม

ปรัชญาของหลักสูตร
ผลิตนักเกษตรอินทรีย ควบคูกับการมีคุณธรรมและ
จริยธรรม เพื่อเปนรากฐานการพัฒนาตนเองและชุมชน

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. 2554
วัตถุประสงคของหลักสูตร
1. เพื่อใหนักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ เปนแบบอยางในการประกอบอาชีพ
การเกษตรอินทรีย
2. เพื่อใหนักศึกษามีความรูและทักษะดานการเกษตรอินทรีย
3. เพื่อใหนักศึกษาสามารถแสวงหาความรู ประยุกตใชความรู
และทักษะไปใชในการประกอบอาชีพ การพัฒนาอาชีพ
และการสรางสิ่งใหมดานการเกษตรอินทรีย
4. เพื่อใหนักศึกษาวิเคราะหและแกปญหาการทํางานของ
ตนเองและการทํางานรวม กับผูอื่นไดอยางตอเนื่อง
5. เพื่อใหนักศึกษาสามารถวิเคราะหโดยใชขอมูลสารสนเทศ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการแกปญหาและสามารถสื่อสาร
ไดอยางมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
วัตถุประสงคของหลักสูตร
1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับองคความรู มาตรฐานเกษตร
อินทรีย และการตลาดเกษตรอินทรีย
2. มีทักษะการคิดวิเคราะห คิดริเริ่ม และการแกปญหาดาน
มีทักษะการปฏิบัติการเกษตรอินทรีย
3. สามารถบูรณาการความรูดานเกษตรอินทรียกับศาสตรอื่น
เพื่อการพัฒนาเกษตรอินทรีย
4. มีความรัก มีความมุงมั่นตอการพัฒนาเกษตรอินทรีย
สามารถทํางานรวมกับผูอื่น และมีความรับผิดชอบตอสังคม

ความสําคัญของหลักสูตร
เปนหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นเพื่อใหสอดคลองกับสภาพปญหา
และตอบสนองความตองการของชุมชนทองถิ่น โดยมุงเนนการ
สร า งและพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาให มี ค วามรู ความสามารถในการ
ประกอบอาชีพ ลดปญหาสิ่งแวดลอม สงเสริมสุขภาพ และ
เพิ่มมูลคาของสินคาเกษตร

ความสําคัญของหลักสูตร
จากสถานการณ ในการทํ า เกษตรในป จ จุ บั น มี ก ารใช
สารเคมี ในการเกษตร ซึ่ งก อ ป ญ หากั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต และ
สิ่ ง แวดล อ ม ตามยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาเกษตรอิ น ทรี ย
แหงชาติ 60 – 64 ใหความสําคัญ กับ การทําเกษตรอิน ทรีย
ส ง เสริ ม การวิ จั ย การสร า งและเผยแพร อ งค ค วามรู แ ละ
นวัตกรรมดานเกษตรอินทรีย พัฒนการผลิตสินคาและบริการ

หมายเหตุ
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
เกษตรอินทรีย ประกอบดวย พัฒนาศักยภาพการผลิตเกษตร
อิน ทรีย และบริห ารจัดการโครงสรางพื้ น ฐานที่ เอื้อต อการ
ผลิตเกษตรอิน ทรีย พัฒ นาการตลาดสิน ค าและบริการและ
การรับ รองมาตรฐานเกษตรอิน ทรีย การขั บ เคลื่ อนเกษตร
อิ น ทรี ย ความปลอดภั ย ระดั บ GMP เป น เกษตรปลอดภั ย
มาตรฐานเอิรทเซฟ

หมายเหตุ

ดังนั้น หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิทยาศาสตรเกษตรอินทรีย
จึงมีความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ชุ ม ชน เพื่ อ การดํ า รงชี วิ ต ที่ เหมาะสมกั บ สภาวะสั ง คม
เศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา
โครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 วิชาชีพ
2.2.1 วิชาบังคับ
2.2.2 วิชาเลือก
2.2.3 วิชาการฝกงาน
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา

30 หนวยกิต
57 หนวยกิต
18 หนวยกิต
39 หนวยกิต
18 หนวยกิต
18 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต

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
57 หนวยกิต
18 หนวยกิต
39 หนวยกิต
24 หนวยกิต
12 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต

- เพิ่มจํานวนหนวยกิตวิชาบังคับ จากไมนอยกวา
18 หนวยกิต เปนไมนอยกวา 24 หนวยกิต
- ลดจํานวนวิชาเลือกจากไมนอยกวา 18 หนวยกิต
เปนไมนอยกวา 12 หนวยกิต
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
หมายเหตุ
เปรียบเทียบรายวิชา
1. หากมีการยกเลิกรายวิชา ใหระบุขอมูลในชองหลักสูตรเดิมและเวนวางในชองหลักสูตรใหม พรอมระบุในชองหมายเหตุวา “ยกเลิกรายวิชา”
2. หากเป นรายวิชาใหมที่ไมไดมีการปรับปรุงจากรายวิชาเดิ มที่มีอยูในหลักสูตรเดิม ใหระบุขอมู ลในชองหลักสู ตรใหมและเวนวางในชองหลักสูตรเดิม พรอมระบุในชองหมายเหตุ วา
“รายวิชาใหม”
กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ จํานวน 18 หนวยกิต
กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ไมนอ ยกวา 18 หนวยกิต
วท 0501 เกษตรอินทรียเบื้องตน
3(3-0-6) ................................................................................................ ยกเลิกรายวิชา
3(3-0-6) เปลี่ยนชื่อรายวิชา/ปรับปรุงเนื้อหา/แกไขจํานวน
วท 0502 หลักพืชศาสตร
3(2-2-5) พืชและวนอินทรียเบื้องตน
เวลาเรียนทฤษฎี ปฏิบัติ และศึกษาดวยตนเอง
วท 0503 ดินและความอุดมสมบูรณของดิน
3(2-2-5) ................................................................................................ ยกเลิกรายวิชา
วท 0504 การจัดการน้ําในระบบเกษตรอินทรีย 3(2-2-5) ................................................................................................ ยกเลิกรายวิชา
วท 0505 ปุยอินทรียและปุยชีวภาพ
3(2-2-5) ................................................................................................ ยกเลิกรายวิชา
วท 0506 หลักการผลิตสัตว
3(2-2-5) ................................................................................................ ยกเลิกรายวิชา
สัตวและสัตวน้ําอินทรียเบื้องตน
3(3-0-6) รายวิชาใหม
เศรษฐศาสตรเกษตรอินทรียเบื้องตน
3(3-0-6) รายวิชาใหม
รายวิชาใหม
ระบบนิเวศและสิ่งแวดลอมในเกษตรอินทรียเบื้องตน
3(3-0-6)
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการแปรรูปผลผลิตเบื้องตน รายวิชาใหม
3(3-0-6)
มาตรฐานเกษตรอินทรีย
3(3-0-6) เปลี่ยนชื่อรายวิชา/ปรับปรุงเนื้อหา/
เปลี่ยนกลุมวิชาจากวิชาบังคับเปนวิชาพื้นฐาน
วิชาชีพ
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554
วิชาบังคับ ไมนอยกวา 18 หนวยกิต
วท 0507 การจัดการดินในระบบเกษตรอินทรีย 3(3-0-6)
วท 0508 โรคและแมลงศัตรูพืชในพืชเศรษฐกิจ 3(2-2-5)
วท 0509 การจัดการศัตรูพืชในระบบเกษตรอินทรีย3(2-2-5)
วท 0510 มาตรฐานและการตรวจรับรองผลิตภัณฑเกษตร
อินทรีย
3(3-0-6)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
วิชาบังคับ จํานวน 24 หนวยกิต
................................................................................................
................................................................................................
การจัดการศัตรูพืชในเกษตรอินทรีย
3(2-2-5)
................................................................................................

หมายเหตุ

ยกเลิกรายวิชา
ยกเลิกรายวิชา
เปลี่ยนชื่อรายวิชา/ปรับปรุงเนื้อหา
เปลี่ยนชื่อรายวิชา/ปรับปรุงเนื้อหา/
เปลี่ยนกลุมวิชาจากวิชาบังคับเปนวิชาพื้นฐาน
วิชาชีพ
วท 0511 การจัดการผลผลิตเกษตรอินทรียกอนและหลังการ ................................................................................................ ยกเลิกรายวิชา
เก็บเกี่ยว
3(2-2-5)
วท 0512 การจัดการฟารมเกษตรอินทรีย
3(2-2-5) การจัดการฟารมเกษตรอินทรีย
3(2-2-5)
การจัดการเกษตรอินทรียแบบอัจฉริยะ
3(3-0-6) รายวิชาใหม
รายวิชาใหม
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตเกษตรอินทรีย
3(2-2-5)
การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย
3(2-2-5) รายวิชาใหม
ธุรกิจเกษตรอินทรีย
3(3-0-6) รายวิชาใหม
การสงเสริมเกษตรอินทรีย
3(3-0-6) เปลี่ยนชื่อรายวิชา/ปรับปรุงเนื้อหา/
เปลี่ยนกลุมวิชาจากเลือกเปนวิชาบังคับ/
แกไขจํานวนเวลาเรียนทฤษฎี ปฏิบัติ และศึกษาดวย
ตนเอง
การวิจัยทางการเกษตรอินทรียเบื้องตน
3(3-0-6) รายวิชาใหม

7
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
หมายเหตุ
วิชาเลือก ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
วิชาเลือก ไมนอยกวา 18 หนวยกิต
................................................................................................ เปลี่ยนชื่อรายวิชา/ปรับปรุงเนื้อหา/
วท 0513 หลักการสงเสริมการเกษตรอินทรียตามแนว
เปลีย่ นกลุมวิชาจากเลือกเปนวิชาบังคับ
เศรษฐกิจพอเพียง
3(2-2-5)
แกไขจํานวนเวลาเรียนทฤษฎี ปฏิบัติ และศึกษาดวย
ตนเอง
................................................................................................ ยกเลิกรายวิชา
วท 0514 การสรางเครือขายและการตลาดเกษตรอินทรีย
3(3-0-6)
3(2-2-5)
วท 0515 การผลิตพืชผักอินทรีย
3(2-2-5) การผลิตพืชผักอินทรีย
3(3-0-6)
วท 0516 สัมมนาการเกษตรอินทรีย
3(3-0-6) สัมมนาการเกษตรอินทรีย
3(2-2-5)
วท 0517 การผลิตขาวอินทรีย
3(2-2-5) การผลิตขาวอินทรีย
วท 0518 การทองเที่ยวเชิงเกษตร
3(2-2-5) ................................................................................................ ยกเลิกรายวิชา
วท 0519 อุตุนิยมวิทยาเกษตร
3(3-0-6) .............................................................................................. ยกเลิกรายวิชา
วท 0520 การบริหารจัดการชุมชน
3(3-0-6) ................................................................................................ ยกเลิกรายวิชา
ภูมิปญญาสรางสรรคดานเกษตรอินทรีย
3(3-0-6) รายวิชาใหม
การผลิตไมผลอินทรีย
3(2-2-5) รายวิชาใหม
การผลิตสัตวน้ําอินทรีย
3(2-2-5) รายวิชาใหม
การผลิตสัตวเศรษฐกิจอินทรีย
3(2-2-5) รายวิชาใหม
เกษตรอินทรียสรางสรรค
3(3-0-6) รายวิชาใหม
พืชสมุนไพรอินทรีย
3(3-0-6) รายวิชาใหม
วิชาการฝกงาน ไมนอยกวา 3 หนวยกิต
วท 0521 การฝกงาน 3(240 ชั่วโมง)

วิชาการฝกงาน ไมนอยกวา 3 หนวยกิต
การฝกประสบการณ 3(ไมนอยกวา 300 ชั่วโมง)

เพิ่มชั่วโมงการฝกปฏิบัติมากขึ้น

