จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประมวลรายวิชา

รหัสวิชา
ชือย่อภาษาอังกฤษ
ชือวิชา
ชือภาษาไทย

สุขภาพและความงาม

ชือภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
ส่วนงาน
คณะ หน่วยงานเทียบเท่า

คณะวิทยาศาสตร์

ภาควิชา

ภาควิชาชีวเคมี

สาขาวิชา

สาขาวิชาชีวเคมี

วิธก
ี ารวัดผล
ประเภทรายวิชา
ภาคการศึกษาทีเปดสอน

ทวิภาค ภาคปลาย

ปการศึกษาทีเปดสอน
การจัดการสอน
ตอนเรียน

ผูส
้ อน

ช่วงเวลาประเมิน

รศ ดร เสาวรัตน์ จันทะโร

ถึง

ผศ ดร รัฐ พิชญางกูร

ถึง

รศ ดร มัญชุมาส เพราะสุนทร

ถึง

อ บุญญรินทร์ จรัสรัศมี

ถึง

เงือนไขรายวิชา
เปนรายวิชาทีคณะอนุญาตให้เรียน
หลักสูตรทีใช้รายวิชานี
ระดับการศึกษา

ปริญญาบัณฑิต ชันปที

ปริญญาบัณฑิต ชันปที

ปริญญาบัณฑิต ชันปที

สถานทีเรียน
แบบออนไลน์

ปริญญาบัณฑิต ชันปที

ปริญญาบัณฑิต ชันปที

ปริญญาบัณฑิต ชันปที

เนืองจากสถานการณ์

จึงทําให้รายวิชาต้องปรับการเรียนการสอนเปน

ผ่านโปรแกรม

เนือหารายวิชา
ความรูพ
้ นฐานเกี
ื
ยวกับการดําเนินชีวต
ิ ประจําวันเพือสุขภาพทีดีและความงามบนพืนฐานของ
วิทยาศาสตร์ โดยรวมถึงโภชนาการเพือสุขภาพและความงาม การออกกําลังกายเพือสุขภาพ การมีสมาธิและจิต
แจ่มใส การชะลอวัย ผลิตภัณฑ์และการเสริมความงาม โดยมุง
่ เน้นกลไกในการทํางานและหลักฐานทาง
วิทยาศาสตร์เปนสําคัญ

ประมวลการเรียนรายวิชา

รูปแบบการจัดการเรียนรู ้
✓ แบบออนไลน์
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
บอกถึงความรูใ้ นด้านโภชนาการได้ โดยครอบคลุมถึง ประโยชน์ โทษของสารอาหาร
หลักและอาหารเสริม สารพิษทีพบในอาหาร ภาวะทุโภชนาการ ลักษณะของโรคอ้วน
ความสําคัญของสารเร่งการเผาผลาญในการลดความอ้วน
ผลการเรียนรู ้
รูร้ อบ
ใฝรู ้
วิธก
ี ารสอน พัฒนา การบรรยาย
วิธก
ี ารประเมิน การสอบข้อเขียน การประเมินการบ้าน

บอกถึงความรูใ้ นด้านการออกกําลังกายเพือสุขภาพได้ โดยครอบคลุมถึง สมดุล

สุขภาพของร่างกาย ปจจัยในการสร้างกล้ามนือของร่างกาย และลักษณะการออก
กําลังกายให้รา่ งกายดูดี
ผลการเรียนรู ้
รูร้ อบ
วิธก
ี ารสอน พัฒนา การบรรยาย
วิธก
ี ารประเมิน การสอบข้อเขียน

บอกถึงความรูใ้ นด้านความสัมพันธ์ระหว่างสมองและภาวะสรีรวิทยาของร่างกาย เพือ
ให้มส
ี มาธิและจิตใจทีแจ่มใสได้ โดยครอบคลุมถึง ปจจัยทีทําให้เกิดความเครียดทาง
อารมณ์ ส่วนของสมองทีเกียวข้องกับอารมณ์และระบบสรีรวิทยาของร่างกาย สมอง
กับความจํา การฝกทักษะพัฒนาความจํา และการพักผ่อนกับระบบความจํา
ผลการเรียนรู ้
รูร้ อบ
รูจ้ ก
ั วิธก
ี ารเรียนรู ้

วิธก
ี ารสอน พัฒนา การบรรยาย การฝกปฏิบต
ั ิ
วิธก
ี ารประเมิน การสอบข้อเขียน การประเมินผลงาน บทเรียนทีถอดประสบการณ์
จากนิสต
ิ
บอกถึงความรูใ้ นด้านการชะลอวัยได้ โดยครอบคลุมถึง กระบวนการทีทําให้แก่ ปจจัยที
ทําให้เกิดความแก่ ผลิตภัณฑ์ทีช่วยชะลอวัย
ผลการเรียนรู ้
รูร้ อบ
วิธก
ี ารสอน พัฒนา การบรรยาย การฝกปฏิบต
ั ิ
วิธก
ี ารประเมิน

การสอบข้อเขียน การประเมินการบ้าน

บอกถึงความรูใ้ นด้านผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีเสริมความงามได้ โดยครอบคลุมถึง
ผลิตภัณฑ์เสริมความงามและเทคโนโลยีเสริมความงามในปจจุบน
ั ข้อควรระวังและการ
ใช้วจ
ิ ารณญาณในการใช้ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีเสริมความงาม
ผลการเรียนรู ้
รูร้ อบ
วิธก
ี ารสอน พัฒนา การบรรยาย
วิธก
ี ารประเมิน

การสอบข้อเขียน

ตารางแสดงวัตถุประสงค์เชิง
พฤติกรรม
รายละเอียด

แผนการสอนรายสัปดาห์
สัปดาห์ที

เนือหาทีสอน
พืนฐานเบืองต้น

การมอบหมายงาน

เนือหาโดยรวมของรายวิชา และ การหาฉลากโภชนาการ
โภชนาการเพือสุขภาพและความงาม สาร

อาหารและประโยชน์ โทษ อาหารหลัก อาหารเสริม สารพิษใน
อาหาร
ผูส
้ อน รัฐ
โปรแกรมลดความอ้วน ด้วยสารเร่งการเผาผลาญ อ้วน
ผอมสําคัญไฉน ทุพโภชนาการ
โรคอ้วน

ผูส
้ อน

มัญชุมาส

การออกกําลังกายเพือสุขภาพ สมดุลสุขภาพ การสร้าง
กล้ามเนือ ออกกําลังให้ดด
ู ี
ผูส
้ อน รัฐ
การมีสมาธิและจิตแจ่มใส โครงสร้างสมองทีเกียวข้องกับ การทํา

เรือง

อารมณ์ ภาวะเครียดกับอารมณ์ โรคต่าง ๆ ทีเกิดจากภาวะ
เครียด ทักษะความจํา
ผูส
้ อน เสาวรัตน์

การใช้สมองีกซ้ายขวา และ
การฝกความจําระยะสัน

การมีสมาธิและจิตแจ่มใส ต่อ การสร้างพลังสมองและ
จิตใจจากการพักผ่อน ระบบความจํากับการนอนทีเพียงพอ
และอาหารสมอง

การทําแบบทดสอบวัด
ประสิทธิภาพการนอน

การชะลอวัย
หนทางสูค
่ วามอ่อนวัย ไม่
แก่ ทําอย่างไร กระบวนการทีทําให้แก่

การตรวจสอบสภาพผิว
หน้า

ผูส
้ อน

เสาวรัตน์

ปจจัยทีทําให้เกิดความแก่ ผลิตภัณฑ์ทางการค้าทีมีผลต่อ
การชะลอวัย
ผูส
้ อน บุญญรินทร์

ผลิตภัณฑ์และการเสริมความงาม ผลิตภัณฑ์เสริมความ
งาม กลุ่มผิว กลุ่มผมและฟน เทคโนโลยีเสริมความงาม สาร
นาโน
ผูส
้ อน

มัญชุมาส

การร้อยไหม ซิลิโคน

สือการสอน
✓ สือนําเสนอในรูปแบบ
✓ สือนําเสนอในรูปแบบ
✓ สืออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์
✓ สืออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์
การติดต่อสือสารกับนิสต
ิ ผ่านระบบเครือข่าย
รูปแบบการสือสารและวิธก
ี าร
ใช้งาน

✓ อีเมล์

✓

✓

✓

✓

ระบบจัดการการเรียนรู ้
ทีใช้

✓

จํานวนชัวโมงทีให้คําปรึกษาแก่
นิสต
ิ

ชัวโมงต่อสัปดาห์
การประเมินผล
กิจกรรมการประเมิน

ร้อยละ

การสอบกลางภาคและปลายภาค
การเข้าเรียน งานในห้องเรียน และการบ้าน

เกณฑ์การวัดผล
อิงเกณฑ์ ปรับใหม่ ตังแต่ภาคต้น ป

มากกว่าหรือเท่ากับ
น้อยกว่า

รายชือหนังสืออ่านประกอบ
หนังสือบังคับ
หนังสืออ่านเพิมเติม

บทความวิจย
ั บทความวิชาการ ถ้ามี
สืออิเล็กทรอนิกส์ หรือเว็บไซต์ทีเกียวข้อง

การประเมินการสอน
การประเมินการสอน

ผ่านระบบ

การปรับปรุงจากผลการประเมินการสอนครังทีผ่านมา
ทีมผูส
้ อนได้รว่ มกันปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนให้ผเู้ รียนเข้าใจได้ง่ายมากขึน เนืองจากได้
รับ

เกียวกับความรูเ้ ชิงลึกทางวิทยาศาสตร์ทีนิสต
ิ บางคณะไม่เข้าใจด้านศัพท์เฉพาะทาง เปนต้น โดย

ใช้สอการสอน
ื
อาทิ คลิปประกอบหัวข้อทีเรียน และปรับข้อสอบให้เหมาะสม เช่น มีคํานิยามศัพท์วท
ิ ยาศาสตร์
หมายเหตุ
จะมีการทํา

และ

ผ่านการสอนแบบ

และส่งการบ้านผ่าน

รายวิชา

