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หลักสูตรผู้ดาเนินการสปาเพื่อสุขภาพ 100 ชั่วโมง
1. ชื่อหลักสูตร
(ภาษาไทย)
ผู้ดาเนินการสปาเพื่อสุขภาพ
(ภาษาอังกฤษ) Introduction to Spa Management

100 ชั่วโมง
100 hours

2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานที่เกี่ยวกับสปาเพื่อสุขภาพ
2. มีคุณธรรม จริยธรรมและจิตวิทยาในการดาเนินงานสปาเพื่อสุขภาพ
3. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน สปา
เพื่อสุขภาพ
4. มีความรู้และทักษะในการบริหาร ดาเนินงานและการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับสปาเพื่อสุขภาพ
5. เพื่อให้สามารถสอบขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ดาเนินการสปาเพื่อสุขภาพได้
3. โครงสร้างหลักสูตร(ตามเอกสารแนบท้ายหลักสูตร)
4. คาอธิบายหลักสูตร
ศึกษาความรู้ทั่วไปเรื่องสปา หลักจิตวิทยา การพัฒนาบุคลิกภาพ การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม
ตลอดจนการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และศึกษาสุขภาพองค์รวม การบริการเพื่อสุขภาพที่จัดให้ บริการ
ในสถานประกอบการ มี ค วามรู้ ใ นการส่ ง เสริ ม เอกลั ก ษณ์ ภู มิ ปั ญ ญาและสามารถประยุ ก ต์ วิ ถี ไ ทย
และวั ฒ นธรรมในธุ ร กิ จ สปาได้ อ ย่ า งเหมาะสม มี ค วามรู้ ใ นการบริ ห ารจั ด การการด าเนิ น งานของ
สถานประกอบการให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ตามหลักกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมทั้งมีทักษะในการ
พัฒนาและส่งเสริมให้ธุรกิจดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และศึกษาดูงานในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
ที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเห็นชอบ
5. เนื้อหาของหลักสูตร(ตามเอกสารแนบท้ายหลักสูตร)
6. การจัดเวลาและตารางสอน
ให้เป็นไปตามหน่วยงานที่ขอรับรองหลักสูตรกาหนดและเป็นการจัดการเรียนการสอนต่อเนื่อง
หมายเหตุ โดยสถาบันที่สามารถจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรนี้ได้ต้องเป็นสถาบันการศึกษา(ในระบบ)
ระดับอาชีวะขึ้นไป
7. จานวนชั่วโมงที่เรียนตลอดหลักสูตร 100 ชั่วโมง
8. คุณสมบัติผู้เรียน ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้
1. เป็นผู้ที่มีอายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปี
2. ปริญญาตรีหรือสาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าการศึกษาภาคบังคับ ซึ่งมีประสบการณ์ในการ
ดาเนินงานในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ไม่น้อยกว่า ๒ ปี
3. เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายและจิตใจไม่เป็นอุปสรรคต่อการอบรมและการปฏิบัติงาน
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9. คุณสมบัติวิทยากรผู้สอน(ตามเอกสารแนบท้ายหลักสูตร)
10. เกณฑ์การประเมินผล
1. จะต้องมีเวลาเรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียน
2. เกณฑ์การตัดสินต้องผ่านการทดสอบภาคทฤษฎีด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
และภาคปฏิบัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3. ฝึกปฏิบัติภาคสนาม โดยฝึกปฏิบัติในสถานศึกษาและศึกษาดูงานในสถานประกอบการสปาเพื่อ
สุขภาพทีก่ รมสนับสนุนบริการสุขภาพเห็นชอบ
11. วิธีการประเมินผล
1. การทดสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
2. การทดสอบการปฏิบัติงานภาคสนาม
12. เอกสารประกอบการเรียนการสอน (ตัวอย่าง)
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