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ผู้ใหบ้ริการสปาเพื่อสุขภาพ 500 ช่ัวโมง 

หลักสูตรผู้ให้บริการสปาเพื่อสุขภาพ 500 ชั่วโมง 
 

1. ชื่อหลักสูตร 
 (ภาษาไทย) ผู้ให้บริการสปาเพ่ือสุขภาพ  500  ชั่วโมง  
 (ภาษาอังกฤษ) Qualified Spa Therapist 500 Hours  

 
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสปาเพ่ือสุขภาพ 
2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมและจิตส านึกในการบริการสปาเพ่ือสุขภาพ 
3. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับการ

บริการสปาเพ่ือสุขภาพ 
4. มีความรู้ความเข้าใจและทักษะเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ การบริการและผลิตภัณฑ์ การบูรณาการ

และเสริมทักษะในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ 
5. มีทักษะในการให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 
6. เพ่ือให้สามารถประกอบอาชีพเป็นผู้ให้บริการสปาเพื่อสุขภาพในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
  

3. โครงสร้างหลักสูตร(ตามเอกสารแนบท้ายหลักสูตร) 
 

4. ค าอธิบายหลักสูตร 
ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายและจรรยาบรรณผู้ประกอบอาชีพ ทฤษฎีการแพทย์แผนไทย ความรู้ทั่วไปเรื่อง  

สปาและมีความรู้กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาพ้ืนฐานสุขภาพ สุขอนามัยและภาวะสุขภาพดี               
การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและสุขภาพแบบองค์รวม รวมทั้งศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับการบริการที่จัดให้มี    
ในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ การประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ เหมาะสม ตลอดจนมีความรู้และทักษะ           
ในการบูรณาการทักษะต่างๆเพ่ือให้การบริการมีประสิทธิภาพ 

5. เนื้อหาของหลักสูตร(ตามเอกสารแนบท้ายหลักสูตร) 

6. การจัดเวลาและตารางสอน 
ให้เป็นไปตามหน่วยงานที่ขอรับรองหลักสูตรก าหนดให้เป็นไปตามหน่วยงานที่ขอรับรองหลักสูตร

ก าหนด และเป็นการจัดการเรียนการสอนต่อเนื่อง 
 

7. จ านวนชั่วโมงที่เรียนตลอดหลักสูตร 500 ชั่วโมง  
 

8. คุณสมบัติผู้เรียนต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้ 
8.1 เป็นผู้ที่มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปี 
8.2 ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าการศึกษาภาคบังคับ 
8.3 เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายและจิตใจไม่เป็นอุปสรรคต่อการอบรมและการปฏิบัติงาน 
 

9. คุณสมบัติวิทยากรผู้สอน(ตามเอกสารแนบท้ายหลักสูตร) 
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10. เกณฑ์การประเมินผล 
1. จะต้องมีเวลาเรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียน 
2. เกณฑ์การตัดสินต้องผ่านการทดสอบภาคทฤษฎีด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และภาคปฏิบัติ

ด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
3. ฝึกปฏิบัติภาคสนาม ไม่น้อยกว่า 75 ราย 

 
11. วิธีการประเมินผล 

1. การทดสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  
2. การทดสอบการปฏิบัติงานภาคสนาม 

 
12. เอกสารประกอบการเรียนการสอน (ตัวอย่าง) 
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2. กองสถานประกอบการเ พ่ือสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข .

(2559).เอกสารความรู้ผู้ด าเนินการสปาเพื่อสุขภาพ . พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: บริษัทเอ็มเอส      
คอร์ปอเรชั่น จ ากัด.  
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