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หลักสูตรการนวดสวีดิช 150 ชั่วโมง
1. ชื่อหลักสูตร
(ภาษาไทย)
การนวดสวีดิช
(ภาษาอังกฤษ) Swedish Massage

150 ชั่วโมง
150 hours

2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. มีความรู้ ความเข้าใจ หลักการและทฤษฎีการนวดสวีดิช
2. มีทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการนวดสวีดิชเพื่อสุขภาพ
3. มีคุณธรรม จริยธรรม มารยาทในการประกอบอาชีพนวดสวีดิชเพื่อสุขภาพ
4. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับการนวด
สวีดิชเพื่อสุขภาพ
5. เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพเป็นผู้ให้บริการนวดสวีดิสในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
3. โครงสร้างหลักสูตร(ตามเอกสารแนบท้ายหลักสูตร)
4. คาอธิบายหลักสูตร
ศึกษากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาพื้นฐาน ประวัติความเป็นมาของการนวดสวีดิช และฝึกทักษะ
ก า ร ป ร ะ เ มิ น สุ ข ภ า พ เ บื้ อ ง ต้ น แ ล ะ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร บ ริ ก า ร ก า ร ป ฐ ม พ ย า บ า ล เ บื้ อ ง ต้ น
กฎหมายและจรรยาบรรณผู้ป ระกอบอาชีพ รวมทั้งศึกษาคุณสมบัติและความปลอดภัยในการนวดสวีดิช
เทคนิคการนวดสวีดิช ข้อห้ามและข้อควรระวังในการนวดสวีดิช และการฝึกปฏิบั ติในสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพหรือหน่วยงานที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเห็นชอบ
5. เนื้อหาของหลักสูตร(ตามเอกสารแนบท้ายหลักสูตร)
6. การจัดเวลาและตารางสอน
ให้เป็นไปตามหน่วยงานที่ขอรับรองหลักสูตรกาหนดและเป็นการจัดการเรียนการสอนต่อเนื่อง
7. จานวนชั่วโมงที่เรียนตลอดหลักสูตร 150 ชั่วโมง
8. คุณสมบัตผิ ู้เรียนต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้
1. เป็นผู้ที่มีอายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปี
2. สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าการศึกษาภาคบังคับ
3. เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายและจิตใจไม่เป็นอุปสรรคต่อการอบรมและการปฏิบัติงาน
9. คุณสมบัติของวิทยากรผู้สอน(ตามเอกสารแนบท้ายหลักสูตร)
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10. เกณฑ์การประเมินผล
1. จะต้องมีเวลาเรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียน
2. เกณฑ์การตัดสินต้องผ่านการทดสอบภาคทฤษฎีด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และภาคปฏิบัติ
ด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3. ฝึกปฏิบัติภาคสนาม ไม่น้อยกว่า 30 ราย
11. วิธีการประเมินผล
1. การทดสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
2. การทดสอบการปฏิบัติงานภาคสนาม
12. เอกสารประกอบการเรียนการสอน (ตัวอย่าง)
1. กองการแพทย์ ท างเลื อ ก กรมพั ฒ นาการแพทย์ แ ผนไทยและการแพทย์ ท างเลื อ ก กระทรวง
สาธารณสุข. (2550). ตาราวิชาการสุคนธบาบัด. กรุงเทพฯ: บริษัท สามเจริญพาณิชย์ (กรุงเทพ)
จากัด.
2. ประโยชน์ บุญสินสุข. (2552). ตาราวิชาการการนวดเพื่อสุขภาพแบบสวีดิช Swedish Massage.
กรุงเทพฯ: บริษัท สามเจริญพาณิชย์ (กรุงเทพ) จากัด.
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สาธารณสุข. (2553). ตาราวิชาการการใช้น้าเพื่อสุขภาพ. กรุงเทพฯ: สานักงานกิจการโรงพิมพ์
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก.
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