
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 

มคอ. 3 รายละเอียดรายวิชา 

 

คณะ ผลติกรรมการเกษตร 

สาขาวิชา วิทยาการสมุนไพร 

วิทยาเขต เชยีงใหม่ 

ภาคการศึกษา/ ปีการศึกษา 2/2563 

 

หมวดที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป 

 

1. ชื่อวิชา การจัดการสมุนไพรเชิงพาณิชย์ 
2. รหัสวิชา วส351 

3. จำนวนหน่วยกิต 3(2-3-5) 

4. หลักสูตร วิทยาการสมุนไพร 

5. ประเภทหลักสูตร วิชาบังคับ  

6. ข้อกำหนด ต้องผ่านวิชา วส 212 การฝกึทักษะทางสมุนไพร 2 

7. ผูส้อน ผศ. ดร. ภาวิณี อารีศรสีม 

8. การแก้ไขล่าสุด 24 พฤศจกิายน 2563 

9. จำนวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศกึษา    

ภาคทฤษฏี 
30

ช่ัวโมง 
ภาคปฏิบัติ 

45

ช่ัวโมง 

การศกึษา

ด้วยตัวเอง 

75

ช่ัวโมง 
ทัศนศึกษา /  ฝกึงาน 

....

ช่ัวโมง 

 

 

หมวดที่ 2: จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1. มีความรู้เกี่ยวกับการจัดเตรียมแผนธุรกิจทางด้านสมุนไพร 

2. มีความสามารถในด้านการจัดการบรรจุภัณฑ์  การจัดการตลาด และการจัดการแรงงานบุคลากร   

      3. ได้เรียนรู้และปฏิบัติงานจริง เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการศกึษาและการทำงานต่อไป 
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หมวดที่ 3: การปรับปรุงรายวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับการสอนและการวดัประเมินผล 

เพื่อให้ เนื้อหาทันสมัย และนักศึกษาได้นำความรู้ในรายวิชานี้ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ใน

ชีวติประจำวันทั้งของตนเอง ผูท้ี่เกี่ยวข้อง และสังคมต่อไป 

 

หมวดที่ 4: ข้อบังคับรายวิชา 

1. นักศึกษาจะต้องมเีวลาการเข้าเรียนไม่นอ้ยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด 

2. นักศึกษาจะต้องมกีารส่งรายงานตรงต่อเวลาตามที่กำหนดไว้ในรายละเอียดวิชา 

3. นักศึกษาต้องเข้าสอบทุกครั้ง 

 

หมวดที่ 5: การพัฒนาการเรียนรูข้องนักศึกษา 

1. ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เฉพาะเจาะจง 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร #  

PLO2  สามารถแสดงให้ เห็นถึงภาวะความเป็นผู้นำ  การสื่อสารที่ดี  การทำงานเป็นทีม และการเป็น

ผูป้ระกอบการที่ดีมคีวามรับผดิชอบและความมุ่งมั่น 

PLO3  สามารถบูรณาการทักษะและความรูว้ิทยาการสมุนไพรต่างๆ เพื่อใชใ้นการทำงานหรอืการประกอบ

อาชีพด้านสมุนไพร 

PLO4  สามารถวิเคราะห์สาเหตุและอุปสรรคที่พบในกระบวนการผลติวัตถุดิบและการแปรรูปผลิตภัณฑ์

สมุนไพร และสามารถสรุปแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาได้ 

PLO5  สามารถออกแบบและพัฒนากระบวนการผลิตวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีคุณภาพและมีคุณค่า

ทางการตลาดได้ 

 

2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ัวไป 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร #  

- 

 

3. การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 

 มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้างานด้านการตลาด การค้าพืชสมุนไพรจากแหล่งค้าขายพืชสมุนไพร

ในท้องตลาดทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ และนำมาเสนอหน้าห้องเรียนโดยใช้โปรแกรม power point  
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หมวดที่ 6:ผลลัพธ์การเรียนรูร้ะดับรายวิชาและความเชื่อมโยงสู่ 

ผลลัพธ์การเรียนรูข้องหลักสูตร  

ผลลัพธ์การเรยีนรู้ของหลักสูตร 

(PLO) 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับ

รายวิชา (CLO) 

บทที่เกี่ยวข้องกับผลลัพธ์การ

เรยีนรู้ระดับรายวิชา 

PLO2  สามารถแสดงให้เห็นถึง

ภาวะความเป็นผูน้ำ การสื่อสารที่

ดี การทำงานเป็นทีม และการเป็น

ผูป้ระกอบการที่ดีมคีวาม

รับผิดชอบและความมุ่งมั่น  

- สามารถจัดการองค์กร และ

การบริหารจัดการกระบวนการ

ผลติวัตถุดิบ  

บทที่ 1 บทนำ  

บทที่ 4 การบริหารจัดการองค์กร 

บทที่ 5 การบริหารจัดการ

กระบวนการผลติวัตถุดิบ 

PLO3  สามารถบูรณาการทักษะ

และความรูว้ิทยาการสมุนไพร

ต่างๆ เพื่อใชใ้นการทำงานหรอื

การประกอบอาชีพด้านสมุนไพร 

- สามารถจัดการผลิตสมุนไพร 

การจัดเตรียมแผนธุรกิจ การ

ออกแบบวางแผนพื้นที่การผลิต

สมุนไพรได้ 

บทที่ 2 การจัดการการผลิตสมุนไพร 

บทที่ 3 การจัดทำแผนธุรกิจ

สมุนไพร 

บทที่ 12 การศกึษาสถานที่ผลติ

วัตถุดิบสมุนไพร 

PLO4 สามารถวิเคราะห์สาเหตุ

และอุปสรรคที่พบในกระบวนการ

ผลติวัตถุดิบและการแปรรูป

ผลติภัณฑ์สมุนไพร และสามารถ

สรุปแนวทางที่เหมาะสมในการ

แก้ปัญหาได้ 

- สามารถจัดการการตลาด 

จัดการแรงงานบุคลากร และ

ปัจจั ยสิ่ งแวดล้อมต่ างๆ ใน

ฟาร์มได้  

 

บ ท ที่  8 ก ารจั ด ก ารก ารต ล าด

สมุนไพร 

บทที่ 9 การจัดการแรงงานบุคลากร 

บทที่ 11 ปัจจัยสิ่งแวดล้อมในฟาร์ม 

 

PLO5 สามารถออกแบบและ

พัฒนากระบวนการผลิตวัตถุดิบ

และผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มี

คุณภาพและมีคุณค่าทาง

การตลาดได้ 

- สามารถจัดระบบควบคุม

คุณภาพ และการจัดการบรรจุ

ภัณฑ์ได้  

 

บ ท ที่  6 ก า ร ค ว บ คุ ม คุ ณ ภ า พ

ผลติภัณฑ์ 

บทที่ 13 การศึกษาโรงงานแปรรูป

สมุนไพร 

บทที่ 7 การจัดการบรรจุภัณฑ์ 

บทที่ 10 เครื่องทุ่นแรง 
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หมวดที่ 7:แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์ เรื่อง/บท/หัวขอ้ จำนวนช่ัวโมง ผูส้อน 

1 

2 

3 

4 

5 

 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

 

13 

 

14-15 

บทที่ 1 บทนำ  

บทที่ 2 การจัดการการผลิตสมุนไพร 

บทที่ 3 การจัดทำแผนธุรกิจสมุนไพร 

บทที่ 4 การบริหารจัดการองค์กร 

บทที่ 5 การบริหารจัดการกระบวนการ

ผลติวัตถุดิบ 

บทที่ 6 การควบคุมคุณภาพผลติภัณฑ์ 

บทที่ 7 การจัดการบรรจุภัณฑ์ 

บทที่ 8 การจัดการการตลาดสมุนไพร 

บทที่ 9 การจัดการแรงงานบุคลากร 

บทที่ 10 เครื่องทุ่นแรง 

บทที่ 11 ปัจจัยสิ่งแวดล้อมในฟาร์ม 

บทที่ 12 การศกึษาสถานที่ผลติวัตถุดิบ

สมุนไพร 

บทที่  13 การศึกษาโรงงานแปรรูป

สมุนไพร 

ศกึษาดูงานนอกสถานที่ 

2 

2 

2 

2 

2 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

2 

 

4 

อ. ดร. กอบลาภ อารีศรสีม 

อ. ดร. กอบลาภ อารีศรสีม 

อ. ดร. กอบลาภ อารีศรสีม 

อ. ดร. กอบลาภ อารีศรสีม 

อ. ดร. กอบลาภ อารีศรสีม 

 

อ. ดร. กอบลาภ อารีศรสีม 

อ. ดร. กอบลาภ อารีศรสีม 

อ. ดร. กอบลาภ อารีศรสีม 

อ. ดร. กอบลาภ อารีศรสีม 

อ. ดร. กอบลาภ อารีศรสีม 

อ. ดร. กอบลาภ อารีศรสีม 

อ. ดร. กอบลาภ อารีศรสีม 

 

อ. ดร. กอบลาภ อารีศรสีม 

 

อ. ดร. กอบลาภ อารีศรสีม 

 

2. ความสอดคล้องระหว่างการประเมินผล, วิธีการสอนและผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา 

การประเมนิผล วิธีการสอน ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับ

รายวิชา (CLOs) 

การเข้าชั้นเรยีน ประเมินจากการให้คะแนนการ

เข้าหอ้งเรียน 

 

การสอบกลางภาค ปลายภาค บรรยาย อภิปราย และ

ยกตัวอย่างประกอบ 

ทุกข้อ 
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รายงาน มอบหมายงานให้ค้นคว้าข้อมูล

และนำเสนอหน้าห้องเรียน การ

ถามตอบ 

ทุกข้อ 

ปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร บรรยาย ปฏิบัต ิผลติภณัฑ์กลุ่ม  ทุกข้อ 

 

 

3. กลยุทธ์การประเมิน 

กลยุทธ์การประเมิน สัดส่วน 

การเข้าชั้นเรยีน 10 

การสอบกลางภาค ปลายภาค 50 

รายงาน 20 

ปฏิบัติการ 20 

รวมทั้งสิ้น 100 % 

 

 

หมวดที่ 8:สื่อการสอนและการเรียนรู้ 

1. หนังสือเรยีนและสื่อการเรียนรู้ 

เต็ม สมติินันท์. 2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรม

ป่าไม้, กรุงเทพฯ. 810 หน้า. 

ธนภัท แสงอรุณ. 2557. เส้นทางการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศของสถาบันเกษตรกร: กรณีศกึษา

ผลติภัณฑ์พชืสมุนไพร. คนสหกรณ์ (6: 23); 52-55. 

มฤค ชาญสูงเนิน. 2546. การผลิตสมุนไพรเชิงการค้าของเกษตรกร อำเภอสัมทราย จังหวัดเชยีงใหม่. 

วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้. เชยีงใหม่. 317 หน้า. 

วันเฉลิม จันทรากูล. 2545. สมนุไพรไทย ธุรกิจหม่ืนล้าน. นาบอนอิงค์, กรุงเทพฯ. 223 หน้า. 

วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม. 2538. พจนานุกรมสมุนไพรไทย. รวมสาส์น, กรุงเทพฯ. 896 หนา้. 

ศุภชัย หล่อโลหการ. 2550. ธุรกิจเกษตรอินทรีย์. สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย, กรุงเทพฯ. 294 หน้า.        
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2. การวิจัยและบริการวิชาการ 

         นำผลงานวิจัยมาเป็นตัวอย่างในการศึกษา   ให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลและฝึกปฏิบัติจากตัวอย่าง

งานวิจัย  เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นขบวนการคิดและแนวทางการปฏิบัติจากงานวิจัย      

งานบริการวิชาการ ได้แก่ การจัดโครงการฝึกอบรม "การเรียนรู้พืชสมุนไพรที่ใช้กับเครื่องยาพื้นบ้าน

เบื้องต้น" การเป็นวิทยากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ โดยนำเอา

ความรู้และประสบการณ์มาใช้บรรยายในหัวข้อต่างๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาในการเรียนการสอน รวมทั้งมีการ

แนะนำวิธีการเข้าสืบค้นในฐานข้อมูลทางด้านการตลาดของสมุนไพรต่างๆ ให้แก่นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษา

สามารถหาข้อมูลที่สนใจได้เองเพื่อเป็นประโยชน์ในการเรียนและการทำปัญหาพิเศษต่อไป 

 

 

หมวดที่ 9:  เกณฑ์การประเมินผล 

ระดับผลการศึกษา เกณฑ์การประเมินผล 

A 80 % ขึน้ไป 

B+ 75 – 79  % 

B 70 – 74  % 

C+ 65 – 69  % 

C 60 – 64  % 

D+ 55 – 59  % 

D 50 – 54  % 

F ต่ำกว่า 50 % 

 

 

หมวดที่ 10: คำอธิบายการประเมนิรายวิชา 

1. การประเมินผล  

1.1. รายละเอียด 

การประเมนิผลแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ 

- การเข้าชั้นเรยีน (10%) ประเมินจากจำนวนครั้งที่เข้าช้ันเรียน  

- การสอบกลางภาค ปลายภาค (50%) ประเมินจากการสอบข้อเขียนตอนกลางภาคและปลายภาค 

- รายงาน (20%) ประเมินจากการนำเสนอหนา้หอ้งเรียน และการถามตอบหลังการนำเสนอเสร็จ 

- ปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร (20%) ประเมินจากการนำเสนอผลงานทีเ่กิดจากการค้นคว้าและ

ทดลองปฏิบัติจรงิจนได้เป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม 
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1.2 ผลการเรียนรู้รายวิชาที่แนบมาพร้อมกับการประเมินผลนี้ 

1. มีความรู้เกี่ยวกับการจัดเตรียมแผนธุรกิจทางด้านสมุนไพร 

2. มีความสามารถในด้านการจัดการบรรจุภัณฑ์  การจัดการตลาด และการจัดการแรงงานบุคลากร  

3. สามารถเรียนรู้และปฏิบัติงานจริง เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการศกึษาและการทำงานต่อไป 

 

1.3 __________เกณฑ์การประเมิน (ถ้ามี) 

 - 

 

1.4 วันสุดท้ายของการประเมิน และ ข้อเสนอแนะ 

 วันสุดท้ายของการประเมิน คือ วันเมื่อเสร็จสิน้การสอบปลายภาคในวันที่ 4 เมษายน 2564 

 

 

หมวดที่ 11: ขัน้ตอนการแก้ไขคะแนน 

นักศึกษามีสทิธิ์ที่จะขอแก้ไขคะแนนงานที่ได้รับมอบหมาย และ/หรอื คะแนนสอบ ภายใน 1 สัปดาห์ หลังการให้

คะแนน  

 

 

 

 

 

ผูร้ับผิดชอบรายวิชา/ผูร้ายงาน อ. ดร. กอบลาภ อารีศรีสม, วันที่ 25 พฤศจกิายน 2563 


