เนื้อหาของหลักสูตรผู้ดาเนินการสปา 100 ชัว่ โมง
หมวดวิชา

คาอธิบาย

๑. หมวดวิชาความรู้พื้นฐาน
1.1 ความรู้ทั่วไปเรื่องสปา ประวัติความเป็นมา วิวฒ
ั นาการของสปา ความหมายของสปาในแบบ
ต่าง ๆ ประเภทของสปา มาตรฐานสปาระดับสากล และการจัดบริการ
ต่าง ๆ ในสปา
1.2 สุขภาพองค์รวม
แนวคิดสุขภาพ ปัจจัยกาหนดสุขภาพ สถานะสุขภาพ องค์ประกอบ
ของสมรรถภาพทางกาย ความเชื่อมโยงของสุขภาพและวิถีปฏิบัติเพื่อ
การมีสุขภาพที่ดี (health and wellness) และการประยุกต์ใช้ในสปา
1.3 จิตวิทยาเพื่อการ
ดาเนินงานสปา
1.4 การพัฒนา
บุคลิกภาพของ
ผู้ดาเนินการสปา
1.5 สุขภาพ สุขอนามัย
และภาวะสุขภาพดี

หลักจิตวิทยาเบื้องต้น หลักการสื่อสารระหว่างบุคคล การวิเคราะห์
พฤติกรรมผู้บริโภค แนวทางการประยุกต์ใช้หลักการจิตวิทยามาใช้ในงาน
บริการ เทคนิคการให้การปรึกษา
การศึกษาการพัฒนาบุคลิกภาพทั้งภายในและภายนอกของผู้ดาเนินการ
สปา รูปแบบบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพ ด้านความคิดและ
ความรู้สึก ด้านการสื่อสาร ด้านพฤติกรรม การแต่งกาย และการ
แต่งหน้าทาผม บุคลิกภาพแปรปรวนหรือผิดปกติ
สุขลักษณะทั่วไปของสถานประกอบการตั้งแต่สถานที่ตั้ง การรักษาความ
สะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย การระบายอากาศ การจัดแสงสว่าง
การจัดการสิ่งปฏิกูล การกาจัดขยะมูลฝอย การดูแลและบาบัดน้าเสีย
การจัดการน้าใช้ การป้องกันพาหะนาโรค การจัดการด้านความ
ปลอดภัยในสปา สุขอนามัยผู้ปฏิบัติงานโรคติดต่อและโรคผิวหนังที่
เกิดขึ้นจากการบริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ได้มาตรฐาน
การใช้เคมีภณ
ั ฑ์เพื่อการลดการแพร่กระจายเชื้อ การสงวนรักษา
ทรัพยากร พลังงาน และสิ่งแวดล้อมด้วยการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และการ
ประยุกต์ใช้ภมู ิปัญญาท้องถิ่นอย่างเหมาะสม เพื่อลดภาวะโลกร้อน
(global warning)

1.6 การปฐมพยาบาล
การปฐมพยาบาล การใช้ยาเบื้องต้น ยาสามัญประจาบ้านและเวชภัณฑ์ที่
เบื้องต้น
ไม่ใช่ยา การประเมินอาการและการส่งต่อ
๒. หมวดวิชาความรู้เฉพาะสาขา
2.1 การบริการเพื่อสุขภาพ
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คาอธิบาย
กายวิภาคและสรีรวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการนวด การนวดประเภทต่าง ๆ
การนวดไทย (thai Massages) การนวดโดยใช้น้ามันหอมระเหย
(aroma massages) การนวดแบบสวิดิช (swedish massages)
ประโยชน์ โทษ ข้อห้าม ข้อควรระวังในการนวดประเภทต่าง ๆ

(2) การใช้น้าและอุณหภูมิ ความหมายคุณสมบัติทางกายภาพของน้า ผลทางสรีรวิทยาต่อการใช้น้า
เพื่อสุขภาพ(วารีบาบัด)
และอุณหภูมิในลักษณะต่างๆ เทคนิคการใช้น้าและอุณหภูมิเพื่อสุขภาพ
ที่นิยมใช้ในสปา การออกกาลังกายในน้าเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ และ
ความรู้พื้นฐานในศาสตร์ Balneotherapy และ Thalassotherapy
รวมไปถึงข้อห้ามและข้อควรระวังในการใช้น้าและอุณหภูมิเพื่อสุขภาพ
(3) สุคนธบาบัด

(4) การดูแลผิวหนัง
ผิวหน้าและผิวกาย

ความหมายของสุคนธบาบัด คุณสมบัติ หลักการสกัด วิธกี ารใช้ การผสม
เบื้องต้น ประโยชน์ ข้อบ่งชี้ ข้อห้ามข้อควรระวังของน้ามันหอมระเหย
และการนาไปใช้ในการส่งเสริมสุขภาพ
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาเบื้องต้นของผิวหนัง หลักการดูแล การ
วิเคราะห์ผิวหนัง ขั้นตอนการทาความสะอาดผิวหน้า(cleansing) การ
ปรับสภาพผิวหน้า (toning) การขัดผิว (scrub or exfolating) การ
นวดหน้า (massage) การพอกหน้า (mask) การบารุงผิว
(moisturising) และขั้นตอนการดูแลผิวกาย (body treatment) การทา
ความสะอาด การใช้โลชั่นสมานผิว การขัดผิว การพอกผิว (body
mask) การพันตัว (body wrap) ปัญหาเกี่ยวกับผิวที่พบบ่อย การแพ้
การระคายเคือง ข้อห้ามและข้อควรระวังและการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์
สุขอนามัยในการดูแลผิวหน้าและผิวหนัง

(5) การดูแลความงามของ กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของเส้นผม มือ และเท้า เล็บมือและเล็บ
เส้นผม มือ เท้า เล็บมือ เท้า การดูแล เตรียมเครื่องมือเครื่องใช้ ขั้นตอนพื้นฐานในการบริการ
และเล็บเท้า
ด้านความงาม ปัญหาที่พบบ่อย ข้อห้ามและข้อควรระวังในการให้บริการ
และการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ สุขอนามัยในการบริการ
(6) การกาจัดขน
ขั้นตอนวิธกี ารกาจัดขน การดูแล การเตรียมเครื่องมือเครื่องใช้ ปัญหา
ที่พบบ่อย ข้อห้ามและข้อควรระวังในการให้บริการ การเลือกใช้
ผลิตภัณฑ์ สุขอนามัยในการกาจัดขน
(7) อาหารและเครื่องดื่ม ประเภทของอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ หลักการจัดอาหารและ
เพื่อสุขภาพ
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพในสถานประกอบการสปา
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(8) การออกกาลังกายเพื่อ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการออกกาลังกาย การออกกาลังกายที่เหมาะสม
สุขภาพ
ประโยชน์ของการออกกาลังกาย หลักสาคัญของการออกกาลังกายใน
สถานประกอบการ การออกกาลังกายโดยการโยคะ การผ่อนคลายอย่าง
ลึก เทคนิคการหายใจด้วยหน้าท้อง
2.2 เอกลักษณ์สปาไทย
(1) การส่งเสริมสุขภาพ ประวัติความเป็นมาและทฤษฎีการแพทย์แผนไทย การส่งเสริมสุขภาพ
ด้วยภูมิปัญญาไทย
แบบองค์รวมทางด้านกาย ได้แก่ อาหาร การออกกาลังกายแบบไทย
การบริหารจิต เทคนิคการฝึกสมาธิแนวพุทธศาสนาและการฝึกสมาธิแนว
อื่น ๆภูมิปัญญาพื้นบ้านของไทยที่ใช้ในการส่งเสริมสุขภาพ
(2) การประยุกต์วถิ ีไทย วิถีไทยและการประยุกต์ใช้ภมู ิปัญญา ศิลปะและวัฒนธรรมในธุรกิจสปา
และวัฒนธรรมในธุรกิจสปา ตัง้ แต่การต้อนรับ การบริการ การสร้างบรรยากาศในสถาน
ประกอบการสปา การนาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของไทยมาประยุกต์ใช้
(3) สมุนไพรไทยในสปา

สมุนไพรไทยประเภทต่าง ๆ ที่นามาใช้ ในธุรกิจสปา เช่น สมุนไพรหอม
สมุนไพรอบตัว ประคบ แช่ อาบ อาหารเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ชนิด
คุณสมบัติ ประโยชน์ข้อห้าม ข้อควรระวังของสมุนไพรและฝึกปฎิบัติ
การทาผลิตภัณฑ์สมุนไพร

2.3 การบริหารจัดการสปา
(1) กฎหมายและ
(1) พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 และ
จรรยาบรรณผู้ประกอบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พ.ร.บ.สถานบริการ พ.ศ. 2509
อาชีพ
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 พ.ร.บ.สถานพยาบาล
พ.ศ. 2541พ.ร.บ.การประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 พ.ร.บ.คุ้มครอง
ผู้บริโภค พ.ศ. 2522 เป็นต้น (2)จริยธรรมการปฏิบัติตนของ
ผู้ดาเนินการสปาเพื่อสุขภาพ กิริยามารยาท ทัศนคติต่ออาชีพ
(2) การจัดการธุรกิจบริการสุขภาพ
-การวางแผนการเงินและ ความรู้พื้นฐาน ความหมายและวัตถุประสงค์ของการวางแผนทางการเงิน
งบประมาณ
ความหมายของกระแสเงินสด (cash flow) ระยะเวลาการคืนทุน (pay
back pedriod) และจุดคุ้มทุน (break even point) การคานวณหา
ระยะการคืนทุนและจุดคุ้มทุน ความรู้พื้นฐานและความหมายของการ
จัดทางบประมาณ ความสาคัญของงบประมาณ กระบวนการจัดทา
งบประมาณ
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ความรู้พื้นฐาน และความแตกต่างของการบริหารบุคคล และการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล กระบวนการการบริหารบุคคลเบื้องต้น ความสาคัญของ
การจัดการทรัพยากรบุคคล และแนวคิดการจัดการทรัพยากรมนุษย์ยุค
ใหม่ การสรรหาและคัดเลือก การพัฒนาศักยภาพ การจัดสวัสดิการและ
ผลตอบแทนการจูงใจ
-การตรวจสอบคุณภาพ ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพงานบริการในสปา คุณภาพของ
และการประเมินผล
บุคลากร คุณภาพผลิตภัณฑ์ คุณภาพของสถานบริการ ความรู้และ
หลักการเกี่ยวกับการประเมินผล ความสาคัญ ประโยชน์และแบบ
ประเมินผล เครื่องมือในการประเมินผล การวางแผน การลงมือทา การ
ตรวจสอบ และการปรับปรุงแก้ไข
-การพัฒนาและการ
ความรู้เกี่ยวกับการให้บริการในสปา ความสาคัญของสปาเมนู หลักใน
ออกแบบเมนูสปา
การพิจารณาออกแบบ ข้อเสนอแนะในการออกแบบ
-การวางแผนการตลาด
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตลาดและการวางแผนการตลาด วิเคราะห์
และบริหารตราสินค้า
คู่แข่ง การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน (business intelligence)
การวิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์กร กลยุทธ์ทางการตลาด ประมาณการ
ขาย ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P 4C หลักการพื้นฐานการ
บริหารตราสินค้า ตาแหน่งของตราสินค้า (brand positioning) ความ
ซื่อสัตย์ต่อตราสินค้า (brand royalty)
-การจัดทาคู่มือมาตรฐาน ความหมายและความสาคัญของ SOP โครงสร้างของการเขียน SOP
การจัดการ
จุดมุง่ หมาย (purpose) ขอบเขต (scope) ข้อกาหนดเบื้องต้น
(prerequisites) ความรับผิดชอบ (responsibilities) ขั้นตอน
(procedure) อ้างอิง (refernnce) คานิยาม (difinition)
(3) ทักษะการสื่อสารใน หลักการสื่อสารเบื้องต้น ความสาคัญของการสื่อสาร การเลือกใช้ภาษา
ธุรกิจสปา
ทั้งวัจนะและอวัจนะภาษา ปัญหาและอุปสรรคในการสื่อสาร เทคนิค
ลูกค้าสัมพันธ์ การใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นๆที่จาเป็นและเกี่ยวข้อง
กับการสื่อสารทั่วไป ศัพท์เทคนิคที่จาเป็นเกี่ยวกับการบริการและ
ผลิตภัณฑ์ในสปา ฝึกปฏิบัติ ทักษะการสื่อสารกับลูกค้า
2.4 หมวดวิชาผลิตภัณฑ์ การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ อุปกรณ์ที่เหมาะสม การดูแลความ
เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ สะอาดและการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ เครื่องมือและอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพ
ในสปา
พร้อมใช้ และความปลอดภัยในการใช้ ข้อห้าม ข้อควรระวังในการใช้
เครื่องมือและอุปกรณ์ ฉลากเครื่องสาอาง และการกากับดูแลการใช้
ผลิตภัณฑ์
3. หมวดการฝึกปฏิบัติ

จานวนชัว่ โมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ รวม

-การบริหารบุคคลและ
ทรัพยากร

3

2

2

3

2

3

3

2

4

4

หมวดวิชา

คาอธิบาย

จานวนชัว่ โมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ รวม

การศึกษาดูงานในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ได้รับอนุญาต และ
การทารายงานจากการศึกษาดูงาน อย่างน้อย 2 แห่ง
รวม
70
30 100
หมายเหตุ เพิ่มวิชาการให้คาปรึกษาสาหรับประชาชน ๒ ชั่วโมง ความสาคัญ และประโยชน์การให้คาปรึกษา กระบวนการ การ

