
หมายเหตุ :  
1. โปรดลงทะเบียนล่วงหน้าและการสมัครจะสมบูรณ์เมื่อ 
คณะฯ ได้รับใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบเรียบร้อย  
2. หากไม่สามารถเข้าอบรมได้ กรุณาแจ้งใหค้ณะพยาบาล
ศาสตร์ฯ ใหท้ราบล่วงหน้า  
3. หากจ านวนผู้สมัครน้อยกว่า 25 คน ทางผู้จัดขอสงวน
สิทธิ์ในการยกเลิกการจัดโครงการ โดยจะแจ้งให้ท่าน
ทราบล่วงหน้า 
 

โครงการอบรมผู้ด าเนินการสปาเพ่ือสุขภาพ 
 (Spa Manager) รุ่นที่ 19 

 
สปาเพื่อสุขภาพเป็นธุรกิจการบริการที่ได้รับความนิยม

และมีศักยภาพทางการตลาดระดับสูงประเภทหนึ่ง สามารถน าเอา
องค์ความรู้ของศาสตร์สมัยใหม่บูรณาการเข้ากับศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งด้านสมุนไพร การนวด และการดูแล
สุขภาพ การพัฒนาคุณภาพการบริการจึงมีความส าคัญโดยเฉพาะผู้
ประกอบธุรกิจ และเจ้าของสถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพ ซึ่ง
ต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้และศาสตร์แห่งการบริการให้มีความ
ทันสมัย มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง   

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ตระหนัก
ถึงความส าคัญดังกล่าว จึงได้จัดโครงการอบรมผู้ด าเนินการสปา
เพื่อสุขภาพ (Spa Manager) ขึ้นเพื่อให้ผู้ด าเนินการสปามีความรู้
ด้านการด าเนินการสปาเพื่อสุขภาพ  รวมทั้งมีการพัฒนาการ
บริการที่มีมาตรฐาน และมีคุณภาพ รวมทั้งเป็นที่ยอมรับในระดับ
สากล  

 
   วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม 
      1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดเทคนิคการ 
บริการและขั้นตอนต่างๆ ในการจัดบริการกิจการสปาเพื่อ 
สุขภาพได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ     
      2. ได้แนวทางในการด าเนินการกิจการสปาเพื่อสุขภาพท่ี 
ได้มาตรฐานตามพระราชบัญญัติที่กระทรวง สาธารณสุข 
ก าหนดไว ้        
     3. มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและ 
ประสบการณ์ในการจัดบริการและด าเนินการกิจการสปา 
เพื่อสุขภาพกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและกลุ่มผู้เข้าร่วม 
โครงการเพื่อประโยชน์ต่อการด าเนินกิจการสปาเพื่อสุขภาพ 
 
 
 
 

 
  วัน เวลา และสถานที่  
 
       ระหว่างวันท่ี 29 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2562 
 เวลา 09.00 – 17.00 น (หยุดวันอาทิตย)์ 
 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
 
  คุณสมบัติของผู้สมัคร  
 
    1. เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
       อายุ 20 ปี ข้ึนไป  
    2. เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือ หากวุฒิ
การศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี จะต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์  
การท างานเกี่ยวกับสปาเพื่อสุขภาพหรือ นวดเพื่อสุขภาพหรืออ่ืนๆ 
ที่เกี่ยวข้อง (มีเอกสารรับรองประสบการณ์ เช่น วุฒิบัตรการเรียน 
การอบรมต่างๆที่เกี่ยวข้อง หรือหนังสือจากหน่วยงานตันสังกัด) 
 
   ค่าลงทะเบียน 
       
      ช าระเงิน : ชื่อบัญชี “โครงการศูนย์พัฒนาศักยภาพ
การบริการสปาเพ่ือสุขภาพ”  
ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาคณะแพทยศาสตร์ มช.  
เลขที่บัญชี 566-4 57954-8  “12,000 บาท”  
(ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม อาหารกลางวัน
และอาหารว่างเรียบร้อยแล้ว) 

 

        
   วิทยากร 
     

       วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 สมาคมไทยล้านนาสปา และผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชน 
 
 
 
 

 
        เนื้อหาการอบรม    
    
ศึกษาใน 2 หมวดความรู้ ได้แก ่

1.หมวดความรู้พ้ืนฐานทั่วไป ได้แก่ ความรู้ทั่วไปที่   
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้านสปาเพื่อสุขภาพ เช่น หลักการ
ด าเนินธุรกิจสปา หลักจิตวิทยาเพื่อการด าเนินงานในสปา 
ความเครียด การจัดการสุขภาพองค์รวม  จรรยาบรรณผู้ประกอบ
วิชาชีพสปา เป็นต้น 

2. หมวดความรู้เฉพาะ เป็นหมวดความรู้ด้านสปาเพื่อ
สุขภาพโดยตรง เช่น  สุขภาพองค์รวม การบริหารจัดการสปา 
เอกลักษณ์สปาไทย การนวดเพื่อสุขภาพ  สุขภาพและความงาม 
เป็นต้น 
กิจกรรมเพ่ิมเติม  
 1. ศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพ
อย่างน้อย 2 แห่ง ในจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมฟังบรรยายจาก
ผู้ด าเนินการสปาเพื่อสุขภาพ (Spa Manager) ทีม่ีประสบการณ์   
 2. ทบทวนความรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการ
สอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ด าเนินการสปาเพื่อสุขภาพ (Spa Manager) 
ของกระทรวงสาธารณสุข  
 

** ในการอบรมผู้เข้ารับการอบรมต้องมีเวลาศึกษาไม่น้อย 
กว่าร้อยละ 80 ตลอดหลักสูตร จึงจะมสีิทธิ์รับวุฒิบัตร ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



หอพักในคณะพยาบาล
ศาสตร์พยาบาลศาสตร์ 

 
  วิธสี่งใบสมัคร 
   
       ผู้สมัครสามารถส่งใบสมัครพร้อมเอกสารส าเนาการ 
โอนเงินค่าลงทะเบยีน ตามวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ดังต่อไปนี ้
   1. ทาง โทรสาร (Fax) หมายเลข : 053 - 217145   
   2. ทางไปรษณยี์ตามที่อยูด่้านลา่ง   
         คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
         110  ถนนอินทวโรรส ต าบลศรีภูมิ อ าเภอเมือง 
         จังหวัดเชียงใหม่  50200  
         (วงเล็บมุมซองว่า Spa manager) 
  3. ทาง e-mail ที่ cmu.spa2015@gmail.com 
  4. สมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคาร 4 ช้ัน 2  
     คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
     ในวันและเวลาราชการเท่านั้น 
 

สามารถช าระเงินค่าลงทะเบียนได้โดย 
การโอนเงินทีช่ื่อบัญช ี

“โครงการศูนย์พัฒนาศักยภาพการบริการสปาเพ่ือสุขภาพ” 
ธ.ไทยพาณิชย ์สาขา คณะแพทยศาสตร์ มช. 

เลขที่บัญชี  566-4 57954-8 
 

 เอกสารประกอบการสมัครได้แก ่** 
    1. ส าเนาเอกสารรับรองวุฒิการศึกษา   
    2. ส าเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรองส าเนา  
    3. ส าเนาการโอนเงินจากธนาคาร หรือ สลิปจาก ATM 
    4. หนังสือรับรองการท างานจากต้นสังกัดและอนุญาตให้    
       มาอบรม (หากมีสังกัด)  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
      การจองหอพักในคณะพยาบาลศาสตร์ ส าหรับการอบรม  
Spa Manager (เหมาจ่าย) 
1. ห้องคู่ ราคาคนละ 4,000 บาท (รวมค่าน้ า/ไฟ) 
2. ห้องเดี่ยว ราคา 6,000 บาท  (รวมค่าน้ า/ไฟ) 
        เข้าพักได้ต้ังแต่ วันที่  28 เม.ย. 62  
        คืนห้องภายในวันที่ 16 พ.ค. 62 
 

 
รายละเอียดเพ่ิมเติม 
 
      ศูนย์พัฒนาศักยภาพการบริการสปาเพื่อสุขภาพ 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
โทรศัพท์  053 - 949138 , 053 – 935012 
โทรศัพท์มือถือ   094 - 7587424 
โทรสาร   053 – 217145 
Line ID: nursingspa2016 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
             คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

                             
                     โครงการอบรมผู้ด าเนินการสปาเพื่อสุขภาพ 

                     (Spa Manager) รุ่นที่ 19 
            
 

ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2562 
ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

 
 

 

mailto:cmu.spa2015@gmail.com

