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หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง  
 

1. ชื่อหลักสูตร 
(ภาษาไทย)  นวดไทยเพ่ือสุขภาพ    150 ชั่วโมง  
(ภาษาอังกฤษ)  Thai Massage for Health   150 hours  

 
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

1. มีความรู้ ความเข้าใจ หลักการและทฤษฎีการนวดไทยเพ่ือสุขภาพ 
2. มีความรู้และทักษะการฝึกปฏิบัติการนวดไทยเพ่ือสุขภาพได้อย่างถูกวิธี 
3. สร้างทัศนคติที่ดีเก่ียวกับการนวดไทยเพ่ือสุขภาพ 
4. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม มารยาทในการประกอบอาชีพนวดไทยเพ่ือสุขภาพ 
5. มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับการนวดไทย

เพ่ือสุขภาพ 
6. เพ่ือให้สามารถประกอบอาชีพเป็นผู้ให้บริการนวดไทยเพ่ือสุขภาพในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

 

3. โครงสร้างหลักสูตร 
(ตามเอกสารแนบท้ายหลักสูตร) 

4. ค าอธิบายหลักสูตร 
ศึกษากายวิภาคศาสตร์ทั่วไป กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ ธรรมะกับสมาธิเพ่ือสุขภาพ      

ทฤษฎีการแพทย์แผนไทย เภสัชกรรมไทยเบื้องต้น ประวัติองค์ความรู้และการประยุกต์ใช้การนวดไทยเส้น   
ประธานสิบ การตรวจร่างกายเบื้องต้น การนวดไทยเพ่ือสุขภาพ การดัดตน การบันทึกผลการนวด การนวดไทย
ผ่อนคลาย การทบทวนการนวดไทยเพ่ือสุขภาพ และการฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ         
หรือหน่วยงานทีก่รมสนับสนุนบริการสุขภาพเห็นชอบ 
 
5. เนื้อหาของหลักสูตร 

(ตามเอกสารแนบท้ายหลักสูตร) 
 

6. การจัดเวลาและตารางสอน 
ให้เป็นไปตามหน่วยงานที่ขอรับรองหลักสูตรก าหนด และเป็นการจัดการเรียนการสอนต่อเนื่อง 

 
7. จ านวนชั่วโมงที่เรียนตลอดหลักสูตร 150 ชั่วโมง  
 
8. คุณสมบัติผู้เรียน ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้ 

1. เป็นผู้ที่มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปี 
2. ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าการศึกษาภาคบังคับ 
3. เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายและจิตใจไมเ่ป็นอุปสรรคต่อการอบรมและการปฏิบัติงาน 
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9. คุณสมบัติของวิทยากรผู้สอน 
(ตามเอกสารแนบท้ายหลักสูตร) 
 

10. เกณฑ์การประเมินผล 
1. จะตอ้งมีเวลาเรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียน 
2. เกณฑ์การตัดสินต้องผ่านการทดสอบภาคทฤษฎีด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

และภาคปฏิบัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
3. ฝึกปฏิบัติภาคสนาม ไม่น้อยกว่า 30 ราย 

 
11. วิธีการประเมินผล 

1. การทดสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
2. การทดสอบการปฏิบัติงานภาคสนาม 
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