โครงสร้างหลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต (4 ปี )
สาขาวิ ชาบูรณาการสุขภาพและความงาม (128 หน่ วยกิ ต)
หมวดวิ ชาศึกษาทั ่วไป
(30 หน่ วยกิ ต)
กลุ่มวิ ชามนุษยศาสตร์ 6 หน่ วยกิ ต
GE 171 การคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม (3)
เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต
GE 172 เศรษฐกิจใหม่และวัฒนธรรมในประเทศ
กลุ่ม AEC และจีน (3)
GE 173 ชีวติ และวัฒนธรรมดิจทิ ลั (3)
หรือ
เลือกจากรายวิชาเลือกอื่นๆ ในกลุ่มวิชา
มนุษยศาสตร์ของหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทัวไป
่
กลุ่มวิ ชาสังคมศาสตร์ 6 หน่ วยกิ ต
GE 170 สังคมและเศรษฐกิจไทยยุคประเทศไทย
4.0 (3)
เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต
EO 100 เศรษฐกิจยุคดิจทิ ลั (3)
BA 103 ผูป้ ระกอบการดิจทิ ลั (3)
BA 104 การบริการแบบมูลค่าสูง (3)
หรือ
เลือกจากรายวิชาเลือกอื่นๆ ในกลุ่มวิชา
สังคมศาสตร์ของหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทัวไป
่
กลุ่มวิ ชาวิ ทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
9 หน่ วยกิ ต
MA 109 คณิตศาสตร์และสถิติ (3)
SC 106 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (3)
เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต

HB 204
HB 205
HB 206
HB 207

HB 208
HB 209
HB 210
HB 211
HB 212
HB 213
HB 214
HB 215
HB 216
HB 217

หมวดวิ ชาเฉพาะ (92 หน่ วยกิ ต)
กลุ่มวิ ชาแกน (59 หน่ วยกิ ต)
กลุ่มวิ ชาเอก (33 หน่ วยกิ ต)
พืน้ ฐานชีววิทยาสําหรับสุขภาพ
(3) เลือกเรียน 1 แขนงวิชา จาก 2 แขนงวิชา คือ แขนง
และความงาม
วิชาเทคโนโลยีความงามและแขนงวิชาเทคโนโลยี
ปฏิบตั กิ ารพืน้ ฐานชีววิทยา
(1) สุขภาพ
สําหรับสุขภาพและความงาม
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยามนุ ษย์ (3) แขนงวิ ชา เทคโนโลยีความงาม
สําหรับสุขภาพและความงาม
HB 301 มาตรฐานความปลอดภัยและ
(3)
ปฏิบตั กิ ารกายวิภาคศาสตร์
(1)
การทดสอบสมบัตผิ ลิตภัณฑ์
และสรีรวิทยามนุ ษย์สาํ หรับสุขภาพ
เครือ่ งสําอาง
และความงาม
HB 302 เทคโนโลยีเครือ่ งสําอางสําหรับ
(3)
พืน้ ฐานโภชนศาสตร์สาํ หรับ
(3)
การดูแลผิว
สุขภาพและความงาม
HB 303 เทคโนโลยีเครือ่ งสําอางสําหรับ
(3)
การดูแลสุขภาพความงามเบือ้ งต้น (3)
การดูแลเส้นผมและเล็บ
พืน้ ฐานทางจิตวิทยา
(3) HB 304 เทคโนโลยีเครือ่ งสําอางสําหรับ
(3)
พืน้ ฐานวิทยาศาสตร์กายภาพสําหรับ (3)
การตกแต่งสีและใบหน้า
สุขภาพและความงาม
HB 305 เทคโนโลยีเครือ่ งสําอางสําหรับ
(3)
พืน้ ฐานการพยาบาลสําหรับสุขภาพ (3)
สปาและคันธบําบัด
และความงาม
HB 306 เทคนิคสปาขัน้ ต้นและการจัดการ (3)
หลักการออกกําลังกายเพือ่
(3)
ธุรกิจสปา
สุขภาพและความงาม
HB 307 การฝึกปฏิบตั เิ ทคนิคสปาขันต้
้ น
(1)
การพัฒนาบุคลิกภาพและจิตวิทยา (3)
และการจัดการธุรกิจสปา
การบริการ
HB 308 เทคนิคสปาขัน้ สูงและคันธบําบัด
(3)
เครือ่ งสําอางสําหรับสุขภาพ
(3) HB 309 การฝึกปฏิบตั เิ ทคนิคสปาขันสู
้ ง
(1)
และความงาม
และคันธบําบัด
การดูแลสุขภาพทางเลือก
(3) HB 310 วารีบาํ บัด
(3)
กฎหมายและจริยธรรม
(3) HB 321 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (3)
ทางสุขภาพและความงาม
เพือ่ ความงาม

หมวดวิ ชาเลือกเสรี
(6 หน่ วยกิ ต)
เลือกเรียนจากรายวิชาทีเ่ ปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หรือ
รายวิชาทีเ่ ปิ ดสอนในระดับอุดมศึกษาทัง้ ภายในและต่างประเทศที่
คณะอนุ มตั ใิ ห้เป็ นวิชาเลือกเสรีได้ หรือเลือกเรียนจากรายวิชา
ดังต่อไปนี้
HB 381 อาหารและโภชนาการทันสมัย
(3)
HB 385 โภชนาการกับการออกกําลังกาย
(3)
HB 390 สมุนไพรเพือ่ สุขภาพและความงาม (3)
HB 394 การจัดกิจกรรมทางการกีฬา
(3)
HB 395 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพือ่
(3)
สุขภาพและความงาม
HB 396 กายอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์เพือ่
(3)
สุขภาพและความงาม
HB 397 ธุรกิจบริการผูส้ งู อายุ
(3)
HB 398 เศรษฐศาสตร์และการตลาดด้าน
(3)
สุขภาพและความงาม
HB 399 นวัตกรรมด้านความงาม
(3)

โครงสร้างหลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต (4 ปี )
สาขาวิ ชาบูรณาการสุขภาพและความงาม (128 หน่ วยกิ ต)
หมวดวิ ชาศึกษาทั ่วไป
หมวดวิ ชาเฉพาะ (92 หน่ วยกิ ต)
(30 หน่ วยกิ ต)
กลุ่มวิ ชาแกน (59 หน่ วยกิ ต)
กลุ่มวิ ชาเอก (33 หน่ วยกิ ต)
CT 101 โลกของปญั ญาประดิษฐ์ และ IoTs (3)
HB 218 การนวดแผนไทยเพือ่ สุขภาพ
(2) HB 322 การฝึกปฏิบตั ภิ าคสนามสปา
CT 102 ความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับเทคโนโลยีเสมือน HB 219 การฝึกปฏิบตั กิ ารนวดแผนไทย
(2)
และนวดไทย 1
จริงและเทคโนโลยีความเป็ นจริงเสริม (3)
เพือ่ สุขภาพ
HB 323 การฝึกปฏิบตั ภิ าคสนามสปา
CE 100 ความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับนวัตกรรม
HB 220 การสร้างธุรกิจและการเป็ น
(3)
และนวดไทย 2
หุน่ ยนต์ (3)
ผูป้ ระกอบการด้านสุขภาพ
และความงาม
แขนงวิ ชาเทคโนโลยีสขุ ภาพ
HB 221 ระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ
(3) HB 331 โภชนาการเพือ่ สุขภาพ
กลุ่มวิ ชาภาษา 9 หน่ วยกิ ต
และความงาม
LA 020 ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน (–)
HB 332 วิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสขุ ภาพ
HB
222
ฝึ
ก
งาน
(3)
LA 121 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร 1 (3)
HB 333 นวัตกรรมการออกกําลังกาย
HB 223 สัมมนาทางสุขภาพและความงาม (1) HB 334 การฝึกปฏิบตั นิ วัตกรรม
LA 122 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร 2 (3)
HB 224 การศึกษาดูงานทางธุรกิจสุขภาพ (1)
เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต
การออกกําลังกาย
และความงาม
TH 104 ภาษาไทยเพือ่ การสือ่ สาร (3)
HB 335 โภชนาการเพือ่ การชะลอวัย
LA
271
ภาษาอั
ง
กฤษสํ
า
หรั
บ
งานสุ
ข
ภาพ
(3)
ZH 100 ภาษาจีนเพือ่ การสือ่ สาร (3)
HB 336 การดําเนินชีวติ เพือ่ สุขภาพ
และความงาม 1
สมบูรณ์
LA 272 ภาษาอังกฤษสําหรับงานสุขภาพ
(3) HB 337 พืน้ ฐานทางด้านกิจกรรมบําบัด
และความงาม 2
HB 338 การฝึกปฏิบตั พิ น้ื ฐานทางด้าน
กิจกรรมบําบัด
HB 339 การจัดการและควบคุมนํ้าหนัก
HB 340 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการบริการ
สุขภาพ
HB 391 อาหารฟงั ก์ชนและผลิ
ั่
ตภัณฑ์
เสริมอาหาร
HB 392 โภชนบําบัดและพืน้ ฐานการ
กําหนดอาหาร
HB 393 การฝึกปฏิบตั โิ ภชนบําบัด
และพืน้ ฐานการกําหนดอาหาร

หมวดวิ ชาเลือกเสรี
(6 หน่ วยกิ ต)
(2)
(2)

(3)
(3)
(3)
(1)
(3)
(3)
(3)
(1)
(3)
(3)
(3)
(3)
(1)

