
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย
ประมวลรายวชิา

รหสัวชิา
ชอืยอ่ภาษาอังกฤษ
ชอืวชิา
ชอืภาษาไทย สขุภาพและความงาม
ชอืภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
สว่นงาน

คณะ หน่วยงานเทียบเท่า คณะวทิยาศาสตร์
ภาควชิา ภาควชิาชวีเคมี
สาขาวชิา สาขาวชิาชวีเคมี

วธิกีารวดัผล
ประเภทรายวชิา
ภาคการศึกษาทีเปดสอน ทวภิาค ภาคปลาย
ปการศึกษาทีเปดสอน
การจดัการสอน

ตอนเรยีน ผูส้อน ชว่งเวลาประเมนิ

รศ ดร เสาวรตัน์ จนัทะโร ถึง

ผศ ดร รฐั พชิญางกรู ถึง

ผศ ดร มญัชุมาส เพราะสนุทร ถึง

อ บุญญรนิทร์ จรสัรศัมี ถึง

เงือนไขรายวชิา
เปนรายวชิาทีคณะอนุญาตใหเ้รยีน
หลักสตูรทีใชร้ายวชิานี
ระดับการศึกษา ชนัปที ชนัปที ชนัปที ชนัปที ชนัปที ชนัปที
สถานทีเรยีน เนืองจากสถานการณ์ จงึทําใหร้ายวชิาต้องปรบัการเรยีนการสอนเปน

แบบออนไลน์ ผา่นโปรแกรม
เนือหารายวชิา

ความรูพ้นืฐานเกียวกับการดําเนินชวีติประจาํวนัเพอืสขุภาพทีดีและความงามบนพนืฐานของ
วทิยาศาสตร์ โดยรวมถึงโภชนาการเพอืสขุภาพและความงาม การออกกําลังกายเพอืสขุภาพ การมสีมาธแิละจติ
แจม่ใส การชะลอวยั ผลิตภัณฑ์และการเสรมิความงาม โดยมุง่เน้นกลไกในการทํางานและหลักฐานทาง
วทิยาศาสตรเ์ปนสาํคัญ

ประมวลการเรยีนรายวชิา
รูปแบบการจดัการเรยีนรู้



✓ แบบออนไลน์
วตัถปุระสงค์เชงิพฤติกรรม

วตัถปุระสงค์เชงิพฤติกรรม

บอกถึงความรูใ้นดา้นโภชนาการได้ โดยครอบคลมุถึง ประโยชน์ โทษของสารอาหาร
หลักและอาหารเสรมิ สารพษิทีพบในอาหาร ภาวะทโุภชนาการ ลักษณะของโรคอ้วน
ความสาํคัญของสารเรง่การเผาผลาญในการลดความอ้วน
ผลการเรยีนรู ้ รูร้อบ ใฝรู ้
วธิกีารสอน พฒันา การบรรยาย
วธิกีารประเมนิ การสอบขอ้เขยีน การประเมนิการบา้น

บอกถึงความรูใ้นดา้นการออกกําลังกายเพอืสขุภาพได้ โดยครอบคลมุถึง สมดลุ
สขุภาพของรา่งกาย ปจจยัในการสรา้งกล้ามนอืของรา่งกาย และลักษณะการออก
กําลังกายใหร้า่งกายดดูี
ผลการเรยีนรู ้ รูร้อบ
วธิกีารสอน พฒันา การบรรยาย
วธิกีารประเมนิ การสอบขอ้เขยีน

บอกถึงความรูใ้นดา้นความสมัพนัธร์ะหวา่งสมองและภาวะสรรีวทิยาของรา่งกาย เพอื
ใหม้สีมาธแิละจติใจทีแจม่ใสได้ โดยครอบคลมุถึง ปจจยัทีทําใหเ้กิดความเครยีดทาง
อารมณ์ สว่นของสมองทีเกียวขอ้งกับอารมณแ์ละระบบสรรีวทิยาของรา่งกาย สมอง
กับความจาํ การฝกทักษะพฒันาความจาํ และการพกัผอ่นกับระบบความจาํ
ผลการเรยีนรู ้ รูร้อบ รูจ้กัวธิกีารเรยีนรู ้
วธิกีารสอน พฒันา การบรรยาย การฝกปฏิบติั
วธิกีารประเมนิ การสอบขอ้เขยีน การประเมนิผลงาน บทเรยีนทีถอดประสบการณ์
จากนสิติ

บอกถึงความรูใ้นดา้นการชะลอวยัได้ โดยครอบคลมุถึง กระบวนการทีทําใหแ้ก่ ปจจยัที
ทําใหเ้กิดความแก่ ผลิตภัณฑ์ทีชว่ยชะลอวยั
ผลการเรยีนรู ้ รูร้อบ
วธิกีารสอน พฒันา การบรรยาย การฝกปฏิบติั
วธิกีารประเมนิ การสอบขอ้เขยีน การประเมนิการบา้น

บอกถึงความรูใ้นดา้นผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยเีสรมิความงามได้ โดยครอบคลมุถึง
ผลิตภัณฑ์เสรมิความงามและเทคโนโลยเีสรมิความงามในปจจุบนั ขอ้ควรระวงัและการ
ใชว้จิารณญาณในการใชผ้ลิตภัณฑ์และเทคโนโลยเีสรมิความงาม
ผลการเรยีนรู ้ รูร้อบ
วธิกีารสอน พฒันา การบรรยาย
วธิกีารประเมนิ การสอบขอ้เขยีน

ตารางแสดงวตัถปุระสงค์เชงิ
พฤติกรรม

แผนการสอนรายสปัดาห์
สปัดาหที์ เนอืหาทีสอน การมอบหมายงาน

เนอืหาโดยรวมของรายวชิา และ
พนืฐานเบอืงต้น โภชนาการเพอืสขุภาพและความงาม สาร
อาหารและประโยชน์ โทษ อาหารหลัก อาหารเสรมิ สารพษิใน
อาหาร
ผูส้อน รฐั

การหาฉลากโภชนาการ

โปรแกรมลดความอ้วน ดว้ยสารเรง่การเผาผลาญ อ้วน
ผอมสาํคัญไฉน ทพุโภชนาการ โรคอ้วน

ผูส้อน มญัชุมาส

การออกกําลังกายเพอืสขุภาพ สมดลุสขุภาพ การสรา้ง
กล้ามเนอื ออกกําลังใหด้ดูี
ผูส้อน รฐั

การมสีมาธแิละจติแจม่ใส โครงสรา้งสมองทีเกียวขอ้งกับ
อารมณ์ ภาวะเครยีดกับอารมณ์ โรคต่าง ๆ ทีเกิดจากภาวะ
เครยีด ทักษะความจาํ
ผูส้อน เสาวรตัน์

การทํา เรอืง
การใชส้มองีกซา้ยขวา และ
การฝกความจาํระยะสนั



การมสีมาธแิละจติแจม่ใส ต่อ การสรา้งพลังสมองและ
จติใจจากการพกัผอ่น ระบบความจาํกับการนอนทีเพยีงพอ
และอาหารสมอง
ผูส้อน เสาวรตัน์

การทําแบบทดสอบวดั
ประสทิธภิาพการนอน

การชะลอวยั หนทางสูค่วามอ่อนวยั ไม่
แก่ ทําอยา่งไร กระบวนการทีทําใหแ้ก่
ปจจยัทีทําใหเ้กิดความแก่ ผลิตภัณฑ์ทางการค้าทีมผีลต่อ
การชะลอวยั
ผูส้อน บุญญรนิทร์

การตรวจสอบสภาพผวิ
หนา้

ผลิตภัณฑ์และการเสรมิความงาม ผลิตภัณฑ์เสรมิความ
งาม กลุ่มผวิ กลุ่มผมและฟน เทคโนโลยเีสรมิความงาม สาร
นาโน การรอ้ยไหม ซลิิโคน
ผูส้อน มญัชุมาส

สอืการสอน
✓ สอืนําเสนอในรูปแบบ
✓ สอืนําเสนอในรูปแบบ
✓ สอือิเล็กทรอนิกส์ เวบ็ไซต์
✓ สอือิเล็กทรอนิกส์ เวบ็ไซต์

การติดต่อสอืสารกับนิสติผา่นระบบเครอืขา่ย
รูปแบบการสอืสารและวธิกีาร

ใชง้าน ✓ อีเมล์ ✓ ✓
ระบบจดัการการเรยีนรู้

ทีใช้ ✓ ✓
จาํนวนชวัโมงทีใหคํ้าปรกึษาแก่

นิสติ ชวัโมงต่อสปัดาห์
การประเมนิผล

กิจกรรมการประเมนิ รอ้ยละ

การสอบกลางภาคและปลายภาค

งานในหอ้งเรยีน และการบา้น

เกณฑ์การวดัผล
รายชอืหนังสอือ่านประกอบ
หนังสอืบงัคับ
หนังสอือ่านเพมิเติม

บทความวจิยั บทความวชิาการ ถ้ามี
สอือิเล็กทรอนิกส์ หรอืเวบ็ไซต์ทีเกียวขอ้ง

การประเมนิการสอน
การประเมนิการสอน ผา่นระบบ
การปรบัปรุงจากผลการประเมนิการสอนครงัทีผา่นมา

ทีมผูส้อนได้รว่มกันปรบัปรุงรูปแบบการเรยีนการสอนใหผู้เ้รยีนเขา้ใจได้ง่ายมากขนึ เนืองจากได้
รบั เกียวกับความรูเ้ชงิลึกทางวทิยาศาสตรที์นิสติบางคณะไมเ่ขา้ใจด้านศัพท์เฉพาะทาง เปนต้น โดย
ใชส้อืการสอน อาทิ คลิปประกอบหวัขอ้ทีเรยีน และปรบัขอ้สอบใหเ้หมาะสม เชน่ มคํีานิยามศัพท์วทิยาศาสตร์

หมายเหตุ
จะมกีารทํา และ ผา่นการสอนแบบ และสง่การบา้นผา่น รายวชิา


