
โครงสร้างหลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต (4 ปี) 

สาขาวิชาบรูณาการสขุภาพและความงาม (128 หน่วยกิต) 
หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 

(30 หน่วยกิต) 

หมวดวิชาเฉพาะ (92 หน่วยกิต) หมวดวิชาเลือกเสรี 

(6 หน่วยกิต) กลุ่มวิชาแกน (59 หน่วยกิต) กลุ่มวิชาเอก (33 หน่วยกิต) 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์6 หน่วยกิต 

GE 171 การคดิเชงิสรา้งสรรคแ์ละนวตักรรม (3) 

เลอืก 1 รายวชิา 3 หน่วยกติ 

GE 172 เศรษฐกจิใหมแ่ละวฒันธรรมในประเทศ

กลุ่ม AEC และจนี (3) 

GE 173 ชวีติและวฒันธรรมดจิทิลั (3) 

หรอื 

เลอืกจากรายวชิาเลอืกอื่นๆ ในกลุ่มวชิา

มนุษยศาสตรข์องหลกัสตูรหมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 

 

กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร ์6 หน่วยกิต 

GE 170 สงัคมและเศรษฐกจิไทยยุคประเทศไทย 

4.0 (3) 

เลอืก 1 รายวชิา 3 หน่วยกติ 

EO 100 เศรษฐกจิยุคดจิทิลั (3) 

BA 103 ผูป้ระกอบการดจิทิลั (3) 

BA 104 การบรกิารแบบมลูคา่สงู (3) 

หรอื 

เลอืกจากรายวชิาเลอืกอื่นๆ ในกลุ่มวชิา

สงัคมศาสตรข์องหลกัสตูรหมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 

 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์

9 หน่วยกิต 

MA 109 คณติศาสตรแ์ละสถติ ิ(3) 

SC 106 วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(3) 

เลอืก 1 รายวชิา 3 หน่วยกติ 

HB 204  พืน้ฐานชวีวทิยาสาํหรบัสขุภาพ        (3) 

            และความงาม 

HB 205  ปฏบิตักิารพืน้ฐานชวีวทิยา              (1) 

            สาํหรบัสุขภาพและความงาม 

HB 206  กายวภิาคศาสตรแ์ละสรรีวทิยามนุษย ์(3) 

            สาํหรบัสุขภาพและความงาม 

HB 207  ปฏบิตักิารกายวภิาคศาสตร ์            (1) 

            และสรรีวทิยามนุษยส์าํหรบัสขุภาพ 

            และความงาม 

HB 208  พืน้ฐานโภชนศาสตรส์าํหรบั            (3) 

            สขุภาพและความงาม 

HB 209  การดแูลสขุภาพความงามเบือ้งตน้    (3) 

HB 210  พืน้ฐานทางจติวทิยา                     (3) 

HB 211  พืน้ฐานวทิยาศาสตรก์ายภาพสาํหรบั (3) 

            สขุภาพและความงาม 

HB 212  พืน้ฐานการพยาบาลสาํหรบัสขุภาพ   (3) 

            และความงาม 

HB 213  หลกัการออกกาํลงักายเพือ่             (3) 

            สขุภาพและความงาม 

HB 214  การพฒันาบุคลกิภาพและจติวทิยา    (3) 

            การบรกิาร 

HB 215  เครือ่งสาํอางสาํหรบัสขุภาพ            (3) 

            และความงาม 

HB 216  การดแูลสขุภาพทางเลอืก               (3) 

HB 217  กฎหมายและจรยิธรรม                  (3) 

            ทางสขุภาพและความงาม 

เลอืกเรยีน 1 แขนงวชิา จาก 2 แขนงวชิา คอื แขนง

วชิาเทคโนโลยคีวามงามและแขนงวชิาเทคโนโลยี

สขุภาพ 

 

แขนงวิชา เทคโนโลยีความงาม  

HB 301  มาตรฐานความปลอดภยัและ           (3) 

            การทดสอบสมบตัผิลติภณัฑ ์

            เครือ่งสาํอาง 

HB 302  เทคโนโลยเีครือ่งสาํอางสาํหรบั         (3) 

            การดแูลผวิ 

HB 303  เทคโนโลยเีครือ่งสาํอางสาํหรบั         (3) 

            การดแูลเสน้ผมและเลบ็ 

HB 304  เทคโนโลยเีครือ่งสาํอางสาํหรบั         (3) 

            การตกแต่งสแีละใบหน้า 

HB 305  เทคโนโลยเีครือ่งสาํอางสาํหรบั         (3) 

            สปาและคนัธบาํบดั 

HB 306  เทคนิคสปาขัน้ตน้และการจดัการ      (3) 

            ธุรกจิสปา 

HB 307  การฝึกปฏบิตัเิทคนิคสปาขัน้ตน้        (1) 

            และการจดัการธุรกจิสปา  

HB 308  เทคนิคสปาขัน้สงูและคนัธบาํบดั       (3) 

HB 309  การฝึกปฏบิตัเิทคนิคสปาขัน้สงู        (1) 

            และคนัธบาํบดั 

HB 310  วารบีาํบดั                                  (3) 

HB 321  การออกแบบและพฒันาผลติภณัฑ ์   (3) 

            เพือ่ความงาม 

เลอืกเรยีนจากรายวชิาทีเ่ปิดสอนในมหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์หรอื

รายวชิาทีเ่ปิดสอนในระดบัอุดมศกึษาทัง้ภายในและต่างประเทศที่

คณะอนุมตัใิหเ้ป็นวชิาเลอืกเสรไีด ้หรอืเลอืกเรยีนจากรายวชิา

ดงัต่อไปน้ี 

HB 381  อาหารและโภชนาการทนัสมยั          (3) 

HB 385  โภชนาการกบัการออกกาํลงักาย       (3) 

HB 390  สมนุไพรเพือ่สขุภาพและความงาม    (3) 

HB 394  การจดักจิกรรมทางการกฬีา            (3) 

HB 395  ผลติภณัฑธ์รรมชาตเิพือ่                 (3)  

            สขุภาพและความงาม 

HB 396  กายอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสเ์พือ่         (3) 

            สขุภาพและความงาม 

HB 397  ธุรกจิบรกิารผูส้งูอายุ                     (3) 

HB 398  เศรษฐศาสตรแ์ละการตลาดดา้น       (3) 

            สขุภาพและความงาม 

HB 399  นวตักรรมดา้นความงาม                 (3) 

 



โครงสร้างหลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต (4 ปี) 

สาขาวิชาบรูณาการสขุภาพและความงาม (128 หน่วยกิต) 
หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 

(30 หน่วยกิต) 

หมวดวิชาเฉพาะ (92 หน่วยกิต) หมวดวิชาเลือกเสรี 

(6 หน่วยกิต) กลุ่มวิชาแกน (59 หน่วยกิต) กลุ่มวิชาเอก (33 หน่วยกิต) 

CT 101 โลกของปญัญาประดษิฐ ์และ IoTs (3) 

CT 102 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัเทคโนโลยเีสมอืน

จรงิและเทคโนโลยคีวามเป็นจรงิเสรมิ (3) 

CE 100 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบันวตักรรม

หุน่ยนต ์(3) 

 

กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต 

LA 020 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน (–) 

LA 121 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร 1 (3) 

LA 122 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร 2 (3) 

เลอืก 1 รายวชิา 3 หน่วยกติ 

TH 104 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร (3) 

ZH 100 ภาษาจนีเพือ่การสือ่สาร (3) 

HB 218  การนวดแผนไทยเพือ่สขุภาพ          (2) 

HB 219  การฝึกปฏบิตักิารนวดแผนไทย        (2) 

            เพือ่สขุภาพ 

HB 220  การสรา้งธุรกจิและการเป็น             (3) 

            ผูป้ระกอบการดา้นสขุภาพ 

            และความงาม 

HB 221  ระบบสารสนเทศดา้นสขุภาพ          (3) 

            และความงาม 

HB 222  ฝึกงาน                                     (3) 

HB 223  สมัมนาทางสขุภาพและความงาม     (1) 

HB 224  การศกึษาดงูานทางธุรกจิสขุภาพ     (1) 

            และความงาม    

LA 271  ภาษาองักฤษสาํหรบังานสุขภาพ      (3) 

            และความงาม 1 

LA 272  ภาษาองักฤษสาํหรบังานสุขภาพ       (3) 

            และความงาม 2 

 

 

HB 322  การฝึกปฏบิตัภิาคสนามสปา            (2) 

            และนวดไทย 1 

HB 323  การฝึกปฏบิตัภิาคสนามสปา            (2) 

            และนวดไทย 2 

  

แขนงวิชาเทคโนโลยีสขุภาพ 

HB 331  โภชนาการเพือ่สขุภาพ                  (3) 

HB 332  วทิยาการชะลอวยัและฟ้ืนฟูสขุภาพ   (3) 

HB 333  นวตักรรมการออกกาํลงักาย            (3) 

HB 334  การฝึกปฏบิตันิวตักรรม                 (1) 

            การออกกาํลงักาย 

HB 335  โภชนาการเพือ่การชะลอวยั             (3)  

HB 336  การดาํเนินชวีติเพือ่สขุภาพ             (3) 

             สมบรูณ์ 

HB 337  พืน้ฐานทางดา้นกจิกรรมบาํบดั         (3) 

HB 338  การฝึกปฏบิตัพิืน้ฐานทางดา้น          (1)  

            กจิกรรมบาํบดั 

HB 339  การจดัการและควบคุมน้ําหนกั         (3) 

HB 340  นวตักรรมและเทคโนโลยกีารบรกิาร   (3) 

            สขุภาพ 

HB 391  อาหารฟงักช์ัน่และผลติภณัฑ ์          (3) 

             เสรมิอาหาร 

HB 392  โภชนบาํบดัและพืน้ฐานการ            (3) 

            กาํหนดอาหาร 

HB 393  การฝึกปฏบิตัโิภชนบาํบดั               (1) 

            และพืน้ฐานการกาํหนดอาหาร 
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