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หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง
1. ชื่อหลักสูตร
(ภาษาไทย)
นวดไทยเพื่อสุขภาพ
(ภาษาอังกฤษ) Thai Massage for Health

150 ชั่วโมง
150 hours

2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. มีความรู้ ความเข้าใจ หลักการและทฤษฎีการนวดไทยเพื่อสุขภาพ
2. มีความรู้และทักษะการฝึกปฏิบัติการนวดไทยเพื่อสุขภาพได้อย่างถูกวิธี
3. สร้างทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการนวดไทยเพื่อสุขภาพ
4. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม มารยาทในการประกอบอาชีพนวดไทยเพื่อสุขภาพ
5. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับการนวดไทย
เพื่อสุขภาพ
6. เพือ่ ให้สามารถประกอบอาชีพเป็นผู้ให้บริการนวดไทยเพื่อสุขภาพในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
3. โครงสร้างหลักสูตร
(ตามเอกสารแนบท้ายหลักสูตร)
4. คาอธิบายหลักสูตร
ศึ ก ษากายวิ ภ าคศาสตร์ ทั่ ว ไป กฎหมายและจรรยาบรรณวิ ช าชี พ ธรรมะกั บ สมาธิ เ พื่ อ สุ ข ภาพ
ทฤษฎีการแพทย์ แผนไทย เภสั ชกรรมไทยเบื้องต้น ประวัติ องค์ความรู้และการประยุกต์ใช้การนวดไทยเส้ น
ประธานสิบ การตรวจร่างกายเบื้องต้น การนวดไทยเพื่อสุขภาพ การดัดตน การบันทึกผลการนวด การนวดไทย
ผ่ อ นคลาย การทบทวนการนวดไทยเพื่ อ สุ ข ภาพ และการฝึ ก ปฏิ บั ติ ใ นสถานประกอบการเพื่ อ สุ ข ภาพ
หรือหน่วยงานทีก่ รมสนับสนุนบริการสุขภาพเห็นชอบ
5.

เนื้อหาของหลักสูตร
(ตามเอกสารแนบท้ายหลักสูตร)

6.

การจัดเวลาและตารางสอน
ให้เป็นไปตามหน่วยงานที่ขอรับรองหลักสูตรกาหนด และเป็นการจัดการเรียนการสอนต่อเนื่อง

7.

จานวนชั่วโมงที่เรียนตลอดหลักสูตร 150 ชั่วโมง

8.

คุณสมบัติผู้เรียน ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้
1. เป็นผู้ที่มีอายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปี
2. สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าการศึกษาภาคบังคับ
3. เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายและจิตใจไม่เป็นอุปสรรคต่อการอบรมและการปฏิบัติงาน
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9. คุณสมบัติของวิทยากรผู้สอน
(ตามเอกสารแนบท้ายหลักสูตร)
10. เกณฑ์การประเมินผล
1. จะต้องมีเวลาเรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียน
2. เกณฑ์การตัดสินต้องผ่านการทดสอบภาคทฤษฎีด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
และภาคปฏิบัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3. ฝึกปฏิบัติภาคสนาม ไม่น้อยกว่า 30 ราย
11. วิธีการประเมินผล
1. การทดสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
2. การทดสอบการปฏิบัติงานภาคสนาม
12. เอกสารประกอบการเรียนการสอน (ตัวอย่าง)
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