
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 

มคอ. 3 รายละเอียดรายวิชา 

 

คณะ ผลติกรรมการเกษตร 

สาขาวิชา วิทยาการสมุนไพร 

วิทยาเขต เชยีงใหม่ 

ภาคการศึกษา/ ปีการศึกษา 2/2563 

 

หมวดที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป 

 

1. ชื่อวิชา สมุนไพรเพ่ือความงาม 

2. รหัสวิชา วส331 

3. จำนวนหน่วยกิต 3(2-3-5) 

4. หลักสูตร วิทยาการสมุนไพร 

5. ประเภทหลักสูตร  

6. ข้อกำหนด ไม่มี  

7. ผูส้อน 1. อ.ดร. ภาวิณ ีอารีศรีสม 

2.  

8. การแก้ไขล่าสุด 3 กรกฎาคม  2563 

9. จำนวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศกึษา    

ภาคทฤษฏี 
30

ช่ัวโมง 
ภาคปฏิบัติ 

45

ช่ัวโมง 

การศกึษา

ด้วยตัวเอง 

75

ช่ัวโมง 
ทัศนศึกษา /  ฝกึงาน 

....

ช่ัวโมง 

 

 

หมวดที่ 2: จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

   1. มีความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของสมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงามชนิดต่างๆ 

   2. สามารถนำความรูท้ี่ได้ไปประยุกต์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อความงามได้ 

   3. สามารถเรียนรู้และปฏิบัติได้จรงิ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการศกึษาและการทำงานต่อไป 
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หมวดที่ 3: การปรับปรุงรายวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับการสอนและการวดัประเมินผล 

เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์สมุนไพรในปัจจุบันได้ จึงมีการ

ยกตัวอย่างสถานการณ์ของสมุนไพรในปัจจุบัน หรือข่าวที่เกี่ยวกับสมุนไพรที่กำลังเป็นที่สนใจจากสื่อต่างๆ 

หรือเวบไซต์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ได้เพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ได้จากงานวิจัยเข้าไปในรายวิชา 

เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้ไปใช้ได้ 

 

หมวดที่ 4: ข้อบังคับรายวิชา 

1. นักศึกษาจะต้องมีเวลาการเข้าเรียนไม่นอ้ยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด 

2. นักศึกษาจะต้องมีการส่งรายงานตรงต่อเวลาตามที่กำหนดไว้ในรายละเอียดวิชา 

3. นักศึกษาต้องเข้าสอบทุกครั้ง 

 

หมวดที่ 5: การพัฒนาการเรียนรูข้องนักศึกษา 

1. ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เฉพาะเจาะจง 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร #  

PLO3  สามารถบูรณาการทักษะและความรูว้ิทยาการสมุนไพรต่างๆ เพื่อใชใ้นการทำงานหรอืการประกอบ

อาชีพด้านสมุนไพร 

PLO4 สามารถวิเคราะห์สาเหตุและอุปสรรคที่พบในกระบวนการผลติวัตถุดิบและการแปรรูปผลิตภัณฑ์

สมุนไพร และสามารถสรุปแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาได้ 

PLO5 สามารถออกแบบและพัฒนากระบวนการผลิตวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มคีุณภาพและมีคุณค่า

ทางการตลาดได้ 

 

2. ผลลัพธ์การเรยีนรู้ทั่วไป 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร #  

- 

3. การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 

 มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้างานวิจัยด้านการวิเคราะห์สารสำคัญในพืชสมุนไพรจากวารสาร

ออนไลน์ และนำมาเสนอหน้าหอ้งเรียนโดยใช้โปรแกรม power point  
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หมวดท่ี 6:ผลลัพธ์การเรียนรูร้ะดับรายวิชาและความเชื่อมโยงสู่ 

ผลลัพธ์การเรียนรูข้องหลักสูตร  

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 

(PLO) 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับ

รายวิชา (CLO) 

บทที่เกี่ยวข้องกับผลลัพธ์การ

เรยีนรู้ระดับรายวิชา 

PLO3  สามารถบูรณาการทักษะ

และความรูว้ิทยาการสมุนไพร

ต่างๆ เพื่อใชใ้นการทำงานหรอื

การประกอบอาชีพด้านสมุนไพร 

- ท ร า บ ค ว า ม ห ม า ย แ ล ะ

ความสำคัญของสมุนไพรเพื่อ

สุขภาพและความงามชนิดต่างๆ 

ที่นำมาใช้ในการรักษาสุขภาพ

และความงาม   

- ทราบสารสำคัญ สรรพคุณ 

แ ล ะก าร ใ ช้ ป ร ะ โย ช น์ จ าก

สมุนไพร  

บทที่ 1 บทนำ ความหมาย และ

ความสำคัญของสมุนไพร 

บทที่ 2 สมุนไพรที่ใชใ้นการรักษา

สุขภาพ 

บทที่ 3 สมุนไพรที่ใชใ้นด้านความ

งาม 

บทที่ 4 สารสกัดจากพืชที่ใชใ้น

เครื่องสำอาง 

บทที่ 5 ส่วนประกอบทางเคมีของ

เครื่องสำอางที่ใช้กับผวิหนัง 

บทที่ 6 ผลติภัณฑ์ถนอมผวิ 

บทที่ 7 ผลติภัณฑ์ทำความสะอาด

ผวิ 

บทที่ 8 ผลติภัณฑ์รักษาสิวและทำให้

ผวิขาว 

บทที่ 9 ผลติภัณฑ์ป้องกันแสงแดด 

PLO4 สามารถวิเคราะห์สาเหตุ

และอุปสรรคที่พบในกระบวนการ

ผลติวัตถุดิบและการแปรรูป

ผลติภัณฑ์สมุนไพร และสามารถ

สรุปแนวทางที่เหมาะสมในการ

แก้ปัญหาได้ 

- สามารถศึกษางานวิจัยที่

เกี่ยวข้องกับการนำสมุนไพรมา

ประยุกต์ใช้ในด้านความงาม

และสุขภาพ ตลอดจนกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้องได้  

 

บทที่ 11 แนวทางการวิจัยด้าน

อาหารเสริมสุขภาพและ

เครื่องสำอาง 

บทที่ 13 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ

การทำผลิตภัณฑ์ 

PLO5 สามารถออกแบบและ

พัฒนากระบวนการผลติวัตถุดิบ

และผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มี

คุณภาพและมีคุณค่าทาง

การตลาดได้ 

- สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์

จากสมุนไพรได้ 

 

บทที่ 10 องค์ประกอบที่มผีลต่อการ

ทำผลติภัณฑ์ให้มคีุณภาพ 

บทที่ 12 การพัฒนาผลติภัณฑ์

สมุนไพร 

 



4 

 

ส ำนกับริหำรและพฒันำวิชำกำร, มหำวิทยำลยัแมโ่จ ้

หมวดท่ี 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 ความหมาย และ

ความสำคัญของสมุนไพร 

บทที่ 2 สมุนไพรที่ใชใ้นการรักษา

สุขภาพ 

บทที่ 3 สมุนไพรที่ใชใ้นด้านความงาม 

บทที่ 4 สารสกัดจากพืชที่ใชใ้น

เครื่องสำอาง 

บทที่ 5 ส่วนประกอบทางเคมีของ

เครื่องสำอางที่ใช้กับผิวหนัง 

บทที่ 6 ผลติภัณฑ์ถนอมผวิ 

บทที่ 7 ผลติภัณฑ์ทำความสะอาดผวิ 

บทที่ 8 ผลติภัณฑ์รักษาสิวและทำให้ผวิ

ขาว 

บทที่ 9 ผลติภัณฑ์ป้องกันแสงแดด 

บทที่ 10 องค์ประกอบที่มผีลต่อการทำ

ผลติภัณฑ์ให้มคีุณภาพ 

บทที่ 11 แนวทางการวิจัยด้านอาหาร

เสริมสุขภาพและเครื่องสำอาง 

บทที่ 12 การพัฒนาผลติภัณฑ์สมุนไพร 

บทที่ 13 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำ

ผลติภัณฑ์ 

2 

 

2 

 

2 

4 

4 

2 

 

2 

2 

2 

 

2 

2 

 

2 

 

2 

2 

 

ผศ. ดร. ภาวิณี อารีศรสีม 

 

ผศ. ดร. ภาวิณี อารีศรสีม 

 

ผศ. ดร. ภาวิณี อารีศรสีม 

ผศ. ดร. ภาวิณี อารีศรีสม 

ผศ. ดร. ภาวิณี อารีศรสีม 

ผศ. ดร. ภาวิณี อารีศรสีม 

 

ผศ. ดร. ภาวิณี อารีศรสีม 

ผศ. ดร. ภาวิณี อารีศรสีม 

ผศ. ดร. ภาวิณี อารีศรสีม 

 

ผศ. ดร. ภาวิณี อารีศรสีม 

ผศ. ดร. ภาวิณี อารีศรสีม 

 

ผศ. ดร. ภาวิณี อารีศรสีม 

 

ผศ. ดร. ภาวิณี อารีศรสีม 

ผศ. ดร. ภาวิณี อารีศรสีม 

 

 

2. ความสอดคล้องระหว่างการประเมินผล, วิธีการสอนและผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา 

การประเมนิผล วิธีการสอน ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับ

รายวิชา (CLOs) 

การเข้าชั้นเรยีน ประเมินจากการให้คะแนนการ

เข้าหอ้งเรียน 

 

การสอบกลางภาค ปลายภาค บรรยาย อภิปราย และ ทุกข้อ 
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ยกตัวอย่างประกอบ 

รายงาน มอบหมายงานให้ค้นคว้าข้อมูล

และนำเสนอหน้าห้องเรียน การ

ถามตอบ 

ทุกข้อ 

รายงานผลปฏิบัติการ บรรยาย ปฏิบัติ แบบรายงานผล

ปฏิบัติการ 

ทุกข้อ 

 

3. กลยุทธ์การประเมิน 

กลยุทธ์การประเมิน สัดส่วน 

การเข้าชั้นเรยีน 10 

การสอบกลางภาค ปลายภาค 50 

รายงาน 20 

รายงานผลปฏิบัติการ 20 

รวมทั้งสิ้น 100 % 

 

 

หมวดที่ 8:สื่อการสอนและการเรียนรู้ 

1. หนังสือเรยีนและสื่อการเรียนรู้ 

1. กฤษณา ภูตะคาม. 2546. เภสัชภัณฑ์ธรรมชาติ เล่ม 1. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่. 

176 หน้า. 

2. เต็ม สมิตินันท์. 2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, 

กรุงเทพฯ. 810 หน้า. 

        3. ถนอมศรี วงศ์รัตนาสถิต, นันทวัน บุณยะประภัศร, พรรนิภา ชุมศรี, วันดี กฤษณพันธ์, วีณา จิรัจฉริยากูล, 

อ้อมบุญ  ล้ วนรัตน์  และ เอมอร โสมนะพันธุ์ . 2534. ยาและผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ . คณะเภสัชศาสตร์  

มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพฯ. 499 หน้า. 

4. พิมพร ลีลาพรพิสิฐ. 2547. เครื่องสำอางธรรมชาติผลิตภัณฑ์สำหรับผิวหนัง. โอเดียนสโตร์, กรุงเทพฯ. 360 

หน้า. 

         5. วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม. 2538. พจนานุกรมสมุนไพรไทย. รวมสาส์น, กรุงเทพฯ. 896 หน้า. 
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       6. อ้อมบุญ ล้วนรัตน์. 2536. การสกัด และตรวจสอบสารสำคัญจากผลิตภัฑณ์ธรรมชาติ. คณะเภสัชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพฯ. 248 หน้า.        

       7. Department of Medical Sciences. 1998. Thai Herbal Pharmacopoeia. Vol. 1. Ministry of Public 

Health, Bangkok.   

       8. Department of Medical Sciences. 2000. Thai Herbal Pharmacopoeia. Vol. 2. Ministry of Public 

Health, Bangkok.   

       9. Department of Medical Sciences. 2009. Thai Herbal Pharmacopoeia. Vol. 3. Ministry of Public 

Health, Bangkok.   

 

2. การวิจัยและบริการวชิาการ 

นำความรู้จากผลงานวิจัยถ่ายทอดให้กับนักศึกษาได้เรียนรู้ถึงแนวคิดในการทำวิจัยด้านสมุนไพร 

ตัวอย่างของงานวิจัยที่นำมาใช้ในการเรียนการสอน เช่น 

     1. ผลของระยะเวลาการเก็บเกี่ยวผลผลิตต่อปริมาณสารเอเชียติโคไซด์ และคุณสมบัติต้านออกซิเดชัน ใน

ระบบปลูกเปรียบเทียบแบบอินทรีย์และเคมีของบัวบก 

     2. ผลของการพรางแสงในระหว่างการเพาะปลูกต่อปริมาณคลอโรฟิลล์ และ สาร 2-Acetyl-1-Pyrroline 

ของใบเตยหอม 

     3. ผลของระยะเก็บเกี่ยวต่อฤทธิ์ต้านอนุมูลอสิระและคุณค่าทางโภชนาการของจิงจูฉ่าย 

     4. ผลของระยะเวลาการเก็บเกี่ยวผลผลิต และ ความเข้มแสงต่อปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระของใบเตย

หอม 

     5. ผลของระยะเวลาเก็บเกี่ยวต่อการเจรญิเติบโตและปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมของจงิจูฉ่าย 

     6. ผลของอุณหภูมิการอบแห้งต่อคุณสมบัติการตา้นอนุมูลอสิระและคุณค่าทางโภชนาการของชาแก่นฝาง 

     7. สมบัติต้านอนุมูลอิสระและการยอมรับทางประสาทสัมผัสของชาสมุนไพรจากฝางที่ได้มาจาก

กระบวนการชงที่แตกต่างกัน 

     8. ผลของการพรางแสงระหว่างปลูกต่อองค์ประกอบของนำ้มันหอมระเหยและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของจิงจู

ฉ่าย 

งานบริการวิชาการ ได้แก่ การจัดโครงการฝึกอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร การเป็น

วิทยากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ โดยนำเอาความรู้และ

ประสบการณ์มาใช้บรรยายในหัวข้อต่างๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาในการเรียนการสอน รวมทั้งมีการแนะนำ

วิธีการเข้าสืบค้นในฐานข้อมูลทางด้านการวิเคราะห์สารสำคัญในสมุนไพรต่างๆ ให้แก่นักศึกษา เพื่อให้นักศกึษา

สามารถหาข้อมูลที่สนใจได้เองเพื่อเป็นประโยชน์ในการเรียนและการทำปัญหาพิเศษต่อไป 
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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 

- รายงานผลปฏิบัติการ (20%) ประเมินจากความถูกต้องและความครอบคลุมในการเขียนรายงานผล

การทดลอง โดยกำหนดส่งรายงานหลังจากปฏิบัติการเสร็จสิน้ไม่เกิน 1 สัปดาห์ 

 

1.2 ผลการเรียนรู้รายวิชาที่แนบมาพร้อมกับการประเมินผลนี้ 

- ทราบความหมายและความสำคัญของสมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงามชนิดต่างๆ ที่นำมาใช้ในการรักษา

สุขภาพและความงาม   

- ทราบสารสำคัญ สรรพคุณ และการใชป้ระโยชน์จากสมุนไพร 

- สามารถศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการนำสมุนไพรมาประยุกต์ใช้ในด้านความงามและสุขภาพ ตลอดจน

กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้  

- สามารถพัฒนาผลิตภัณฑจ์ากสมุนไพรได้ 
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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 ผศ. ดร. ภาวิณี อารีศรีสม, วันที่ 24 พฤศจกิายน 2563 

 


