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รายละเอียดของรายวิชา 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

 
หมวดท่ี 1 ข้อมูลทั่วไป 

 
1. รหัสและชื่อรายวิชา  

GE411 การดูแลสุขภาพและความงาม 
             (Health and Beauty Care) 

2. จ านวนหน่วยกิต   
3 หน่วยกิต  3(3-0-6) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  
 หมวดศึกษาทั่วไป 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน 
ทีมอาจารย์ประจ ากลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและบริการ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

5.  ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีเรียน 
ภาคการศึกษาที่ 1/2560  นักศึกษาชั้นปีที่ 1 

6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
ไม่มี 

8. สถานท่ีเรียน    
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

9. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
วันที่  8  สิงหาคม  2560 
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หมวดท่ี 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

1. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการคิดอย่างมีเหตุผล   
2. ใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความสุข 
3. มีความรู้พื้นฐานที่เพียงพอที่จะน าไปใช้แสวงหาความรู้จากศาสตร์ต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับวิชา 

          ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ไตร่ตรอง  เร่ืองราวต่าง ๆ   
         ได้อย่างมีเหตุผล    

4. ให้เป็นผู้มีความรักในการแสวงหาความรู้  และสามารถเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ   
เข้าด้วยกันและน ามาประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ   ภายใต้คุณธรรมและจริยธรรม 

 

2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

1. เพื่อให้ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆ  และศึกษา
ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม และมวลมนุษย์ 

2. เพื่อสามารถอธิบายถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาความรู้ทางด้านการดูแลสุขภาพและ
ความงามของร่างกายในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง 

3.     เพื่อสามารถน าเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ต่อตนเองและสังคมโดยมีคุณธรรมและจริยธรรม 
 

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
 

1. ค าอธิบายรายวิชา  

         หลักการดูแลร่างกาย การนวด โภชนาการ การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพและความงาม สมาธิและจิต
แจ่มใสรวมทั้งผลิตภัณฑ์เสริมความงาม 
                       Principles of health care, massage for health and beauty, exercise for mind and body health, beauty 
products 
 

2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย/กิจกรรม สอนเสริม การฝึกปฏบิัต/ิงานภาคสนาม/การฝึกงาน การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย/กิจกรรม      
45 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา 

สอน เส ริมต าม ค ว าม
ต้องการของนักศึกษา
เฉพาะราย 

ไม่มี การศึกษาด้วยตนเอง      
90 ชั่วโมง 
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3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

- อาจารย์ผู้สอนแจ้งแก่นักศึกษาเกี่ยวกับสถานที่ และเวลาเข้าพบ ในชั่วโมงแรกของการสอน 
- อาจารย์ผู้สอนจัดเวลา office hour ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา 

 
หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

1) มีวินัย ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
2) มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ 
3) เคารพกฎระเบียบ และข้อบังคับของส่วนรวม 
4) มีจิตส านึกที่ดีต่อสังคม 

     5) มีความเสียสละและมีความอดทน 

1.2 วิธีการสอน  

            1) สอนโดยเป็นต้นแบบที่ดี เพื่อเป็นตัวอย่างทีดีให้แก่นักศึกษา 

            2) มอบหมายงานให้นักศึกษาท างานทั้งที่เป็นงานเด่ียวและงานกลุ่ม โดยก าหนดเวลาส่งงานชัดเจน 

     3) บรรยาย/ ฝึกปฏิบัติ/ กรณีศึกษา/ กิจกรรม (activity base) 

1.3 วิธีการประเมินผล 

1) การเช็คชื่อเข้าห้องเรียนระบบ student attendance 
2) การส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามเวลาที่ก าหนด 
3) การส่งงานที่ได้รับมอบหมายครบถ้วน 
4) มีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 

2. ความรู ้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ  

1) ความรู้พื้นฐานด้านธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการบัญชี 

2) ความรู้และทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษธุรกิจ และสามารถสื่อสารได้อย่างมี 
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ประสิทธิภาพ 

3) ความรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

4) ความรู้และตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม 

5) ความรู้ ความเข้าใจในตนเอง และผู้อื่น 
       2.2 วิธีการสอน 

บรรยาย  อภิปราย  กรณีศึกษา บทบาทสมมติ สถานการณ์จ าลอง และใช้ e-learning  
2.3 วิธีการประเมินผล 

            1) การน าเสนองานที่ได้รับมอบหมาย 

            2) ทดสอบย่อยในห้องเรียน 

            3) สอบกลางภาคและปลายภาค 

            4) ศึกษาและทดสอบย่อยผ่านระบบ e-learning 
3. ทักษะทางปัญญา 

3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

1) มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ 
2) มีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ 
3) มีความสามารถในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ 

               4) มีความสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

3.2 วิธีการสอน 

กรณีศึกษา โครงงาน การแก้ปัญหา การจ าลองสถานการณ์ อภิปรายกลุ่ม ระดมสมอง 

3.3 วิธีการประเมินผล 

 การน าเสนองานที่ได้รับมอบหมาย  การท ากิจกรรมในห้องเรียน  ศึกษาและทดสอบย่อยผ่านระบบ e-
learning , e-class การวิเคราะห์ การน าไปใช้ การแสดงเหตุผล  ประเมินผลงานของนักศึกษา 
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา  

1) พัฒนาทักษะในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนและผู้เรียนกับผู้สอน ตลอดจน 
สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 
2) มีการพัฒนาภาวะผู้น า 
3) เคารพสิทธิ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
4) สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมที่หลากหลาย 

       5) มีบุคลิกภาพที่ดีทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งมีความสามารถในการเข้าสังคม 

4.2 วิธีการสอน 

              1) มอบหมายงานทั้งงานเด่ียว และงานกลุ่ม และการน าเสนอผลงาน 
              2) การท ากิจกรรมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
              3) สถานการณ์จ าลอง     
        4.3 วิธีการประเมินผล 
 1) ท าแบบทดสอบ on-line ในระบบ e-learning 
              2) การส่งงานผ่านระบบ web board 
              3) ประเมินการน าเสนอผลงาน 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

1) ทักษะการคิดค านวณเชิงตัวเลข 

2) ทักษะในการสื่อสาร ได้แก่ การพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน โดยการท างานกลุ่ม 

3) ทักษะการสืบค้นข้อมูลจาก internet 

4) ทักษะการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อค านวณ น าเสนอ วิเคราะห์ และแปลผลข้อมูล 

5) ทักษะการเรียนรู้ด้วยระบบ e-learning 

              6) ทักษะในการน าเสนอข้อมูล โดยใช้รูปแบบ เคร่ืองมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
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5.2 วิธีการสอน 

1) มอบหมายงานให้นักศึกษาฝึกฝนด้วยตนเองจากโปรแกรมส าเร็จรูป 
2) มอบหมายคว้าข้อมูลจาก website และสื่อการสอน e-learning โดยเน้นข้อมูลเชิงตัวเลขและสถิติ 
อ้างอิง 

     3) ฝึกทักษะทางการสื่อสาร 

5.3 วิธีการประเมินผล 

     1) ท ารายงาน และน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ 

            2) ท าแบบฝึกทักษะแบบ on-line 
เนื้อหาสาระส าคัญ (Body of Knowledge) 

 ความรู้และทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ความรู้พื้นฐานทางด้านธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์  บัญชีและคณิตศาสตร์ 
 ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อวิถีชีวิต  สิ่งแวดล้อม  พลังงาน  

สุขภาพ   เศรษฐกิจ  ธุรกิจและสังคม 
หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/สื่อท่ีใช้  

ผู้สอน 

1 แนะน ารายละเอียดวิชา 
แนะน าระบบการเรียน
การสอนผ่านระบบ 
Hybrid learning 
system 

3 น าเสนอประมวลรายวิชา มคอ.3  
ก าหนดกติกาการเรียนการสอน 
น าเสนอระบบ Hybrid learning 
system 

อาจารย์ประจ ากลุ่ม
วิชาวิทยาศาสตร์
พื้นฐานและบริการ   

2-3 ผลิตภ ณฑ์เพื่อสุขภาพ 6 นักศึกษาศึกษาก่อนฟังบรรยายด้วย
ระบบ Hybrid learning system และ
ซักถามข้อสงสัย ท ากิจกรรมตาม
วัตถุประสงค์ น าเสนอ พร้อมฟัง
บรรยายเพิ่มเติมในห้องเรียน   โดยใช ้
power point +  VDO clip  เป็นสื่อ 

อาจารย์ประจ ากลุ่ม
วิชาวิทยาศาสตร์
พื้นฐานและบริการ   
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สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/สื่อท่ีใช้  

ผู้สอน 

4-5 สุขภาพการดูแล
ร่างกาย 

6 นักศึกษาศึกษาก่อนฟังบรรยายด้วย
ระบบ Hybrid learning system และ
ซักถามข้อสงสัย ท ากิจกรรมตาม
วัตถุประสงค์ น าเสนอ พร้อมฟัง
บรรยายเพิ่มเติมในห้องเรียน   โดยใช ้
power point +  VDO clip  เป็นสื่อ 

อาจารย์ประจ ากลุ่ม
วิชาวิทยาศาสตร์
พื้นฐานและบริการ   

6-7 การนวด 6 นักศึกษาศึกษาก่อนฟังบรรยายด้วย
ระบบ Hybrid learning system และ
ซักถามข้อสงสัย ท ากิจกรรมตาม
วัตถุประสงค์ น าเสนอ  พร้อมฟัง
บรรยายเพิ่มเติมในห้องเรียน   โดยใช ้
power point +  VDO clip  เป็นสื่อ 

อาจารย์ประจ ากลุ่ม
วิชาวิทยาศาสตร์
พื้นฐานและบริการ   

8-9 การโภชนาการ 6 นักศึกษาศึกษาก่อนฟังบรรยายด้วย
ระบบ Hybrid learning system และ
ซักถามข้อสงสัย ท ากิจกรรมตาม
วัตถุประสงค์ น าเสนอ พร้อมฟัง
บรรยายเพิ่มเติมในห้องเรียน   โดยใช ้
power point +  VDO clip  เป็นสื่อ 

อาจารย์ประจ ากลุ่ม
วิชาวิทยาศาสตร์
พื้นฐานและบริการ   

10-11 การออกก าลังกาย 6 นักศึกษาศึกษาก่อนฟังบรรยายด้วย
ระบบ Hybrid learning system และ
ซักถามข้อสงสัย ท ากิจกรรมตาม
วัตถุประสงค์ น าเสนอ  พร้อมฟัง
บรรยายเพิ่มเติมในห้องเรียน   โดยใช ้
power point +  VDO clip  เป็นสื่อ 

อาจารย์ประจ ากลุ่ม
วิชาวิทยาศาสตร์
พื้นฐานและบริการ   

12-13 การท าสมาธิ 6 นักศึกษาศึกษาก่อนฟังบรรยายด้วย
ระบบ Hybrid learning system และ
ซักถามข้อสงสัย ท ากิจกรรมตาม
วัตถุประสงค์ น าเสนอ  พร้อมฟัง

อาจารย์ประจ ากลุ่ม
วิชาวิทยาศาสตร์
พื้นฐานและบริการ   
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สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/สื่อท่ีใช้  

ผู้สอน 

บรรยายเพิ่มเติมในห้องเรียน   โดยใช ้
power point +  VDO clip  เป็นสื่อ 

14-15 ทบทวน ท าแบบทดสอบ 



 มคอ. 3 
 

  
 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กิจกรรม

ท่ี  
 

ผลการเรียนรู้*  
 

วิธีการประเมิน  
 
 

ก าหนดเวลาการประเมิน (สัปดาห์ท่ี) 
สัดส่วนของการประเมินผล 

 

1  
กิจกรรมทักษะด้านต่างในห้องเรียน  ถาม-ตอบ  
ท าแบบทดสอบ   

 70% 

2  เข้าเรียน   10% 
3  ประเมนิการเรียนการสอนผ่านระบบ  Online  20% 
   รวม 100% 

* ระบุผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยตามแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ 
 
Curriculum Mapping 
ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา คณุธรรมจริยธรรม ความรู้ ทกัษะทางปัญญา ทกัษะความสมัพนัธ์ฯ ทกัษะการวิเคราะหฯ์ 

1) หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 
 HG035 การดแูลสุขภาพและความงาม 





 

       






   


  
 

  

 





 มคอ. 3 
 

  
 

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1.  เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

ต าราภาษาไทย ของคณาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
 

2. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 บทเรียน e-learning ,e-class ,iTunes U วิชา HG035 การดูแลสุขภาพและความงาม 
             (Health and Beauty Care) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
 
3. ต าราและเอกสาร 

 
 
 
 

 
หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา ผ่านระบบประเมินการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัย 

- การสื่อสารผ่านระบบ Hybrid  learning system 
- การสื่อสารผ่าน e-mail ของอาจารย์ผู้สอน 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
-  ผลการทดสอบ 
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 

3. การปรับปรุงการสอน  
- ประชุมการจัดการเรียนการสอน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
- การสอบถามนักศึกษา 
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- การประชุมทีมผู้สอนเพื่อพิจารณาผลการเรียน 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
- ปรับปรุงบทเรียน แบบฝึกหัด  Hybrid learning  system 
- การปรับและวางแผนกิจกรรมต่างๆ ในห้องเรียน 

 
 


