
แนวทางการยื่นค าขอรับรองหลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ 

ตามที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพมีการบังคับใช้พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ. 2559 และ
ออกประกาศคณะกรรมการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับรองวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรที่ผู้ด าเนินการ
หรือผู้ให้บริการได้รับจากสถาบันการศึกษา หน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือรับรองหลักสูตรด้านการบริการเพ่ือสุขภาพ
ของสถาบันการศึกษา หน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ เพ่ือให้การขึ้นทะเบียนของผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ
ถูกต้องตามกฎหมาย จึงได้ก าหนดขั้นตอนในการยื่นขอรับรองหลักสูตรของสถาบันการศึกษา หน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ ไว้ดังนี้ 

ขั้นตอนการยื่นขอรับรองหลักสูตร 
1. ยื่นค าขอได้ที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
2. การน าเข้าพิจารณาเดือนละ 1 ครั้ง พิจารณา 2 รอบ  

รอบท่ี 1 พิจารณาโดยคณะอนุกรรมการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพเพ่ือก าหนดมาตรการในการส่งเสริม 
สถานประกอบกิจการการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพ่ึงพิงให้ได้มาตรฐาน 

รอบท่ี 2 พิจารณาโดยคณะกรรมการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
3. แจ้งผลการพิจารณาให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

3.1 สถาบันการศึกษา หน่วยงาน/องค์ต่างๆ ที่ยื่นขอ 
3.2 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด 
3.3 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1-12 

4. หลักสูตรที่ขอรับรองหลักสูตรได้ มีจ านวน 14 หลักสูตร ดังนี้ 
(1) หลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง 
(2) หลักสูตรนวดไทยเพ่ือสุขภาพ 150 ชั่วโมง 
(3) หลักสูตรผู้ด าเนินการสปาเพ่ือสุขภาพ 100 ชั่วโมง 
(4) หลักสูตรผู้ให้บริการสปาเพ่ือสุขภาพ 500 ชั่วโมง 
(5) หลักสูตรการดูแลสุขภาพและความงามสตรีหลังเรือนไฟ 150 ชั่วโมง 
(6) หลักสูตรนวดไทยเพ่ือสุขภาพส าหรับผู้พิการทางการเห็น 255 ชั่วโมง 
(7) หลักสูตรการนวดด้วยน้ ามันหอมระเหย 150 ชั่วโมง 
(8) หลักสูตรการนวดสวีดิช 150 ชั่วโมง 
(9) หลักสูตรการบริการเพ่ือความงาม 150 ชั่วโมง 
(10) หลักสูตรนวดไทยเพ่ือสุขภาพ 100 ชั่วโมงต่อยอด 60/80 ชั่วโมง  
       (เทียบเท่านวดไทยเพ่ือสุขภาพ 150 ชั่วโมง) 
(11) หลักสูตรนวดเพ่ือสุขภาพชั้นสูง 600 ชั่วโมง 
(12) หลักสูตรการนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพส าหรับผู้พิการทางการเห็น 80 ชั่วโมง 
(13) หลักสูตรผู้ด าเนินการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิง 130 ชั่วโมง 
(14) หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง 
(15) หลักสูตรนวดตอกเส้นเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง 

หมายเหตุ  1. หลักสูตรนวดเพ่ือสุขภาพชั้นสูง 600 ชั่วโมง และหลักสูตรผู้ด าเนินการสปาเพื่อสุขภาพ 100 ชั่วโมง  
    ก าหนดให้สถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษาหรือมหาวิทยาลัยที่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ 
2. หลักสูตรผู้ด าเนินการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิง 130 ชั่วโมง  
    ก าหนดให้สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา (มหาวิทยาลัย) ที่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ 

 



 
เอกสารการยื่นขอรับรองหลักสูตร 

หลักฐานที่ต้องใช้ มีดังนี้ 
 
1. หนังสือน าส่ง 

โดยเรียนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่องการขอรับรองหลักสูตร ระบุชื่อหน่วยงาน สถาบัน สถานศึกษา 
หลักสูตรที่ขอรับรองหลักสูตร และลงนามโดยผู้มีอ านาจสูงสุดของหน่วยงาน พร้อมแนบหลักฐานของผู้ยื่นขออนุญาต 
คือ ส าเนาบัตรประชาชน (รับรองส าเนาผู้ขออนุญาต) กรณีมอบหมาย ต้องมีหนังสือมอบหมายมาจากหน่วยงาน 

 
2. เอกสารหลักฐานแสดงประเภทของหน่วยงาน/สถาบันที่ขอรับรองหลักสูตร 
 *กรณีเป็นสถาบันการศึกษาภาคเอกชนที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ ต้องมีเอกสารหลักฐานประกอบ ดังนี้ 

1)  - ใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน 
 - ใบอนุญาตเก็บค่าธรรมเนียม 
2) ใบอนุญาตการอนุมัติหลักสูตร จากกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งหลักสูตรที่ได้รับอนุญาตต้องตรงกับหลักสูตร       

ที่ขอรับรอง 
3) ใบบรรจุแต่งตั้งครูประจ าจากกระทรวงศึกษาธิการ 
4) ตัวอย่างใบประกาศนียบัตรของสถาบันการศึกษาภาคเอกชนที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ ตาม

ประกาศส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาภาคเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ  และขั้นตอนการออกใบ
ประกาศนียบัตรของโรงเรียนนอกระบบ 

*กรณีเป็นสถานศึกษาหรือหน่วยงานภาครัฐ ให้ผู้ลงนามในหนังสือน าส่งเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงาน 
*กรณีเป็นองค์กรเอกชนเพื่อสาธารณประโยชน์ เช่น มูลนิธิ สมาคม ให้แนบเอกสารหลักฐานอนุมัติจัดตั้งองค์กร

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งองค์กร ซึ่งองค์กรต้องมีวัตถุประสงค์ชัดเจนในการจัดการเรียนการ
สอนเพ่ือประโยชน์ของประชาชนโดยไม่หวังผลทางธุรกิจเป็นส าคัญ จ านวนผู้เรียนและการขอรับรองหลักสูตรต้องไม่ขัดกับ
ระเบียบข้อบังคับหรือกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จะมีการตรวจสอบสถานที่จัดการเรียนการสอนขององค์กรที่ขอรับรอง
หลักสูตรโดยอนุกรรมการหรือผู้ที่อนุกรรมการมอบหมายก่อนการพิจารณารับรองหลักสูตร 

 
3. แบบฟอร์มยื่นขอรับรองหลักสูตร 1 แบบแสดงความจ านงขอรับการรับรองหลักสูตร สถาบันการศึกษา หน่วยงาน 
หรือองค์กรต่างๆ ที่ผลิตผู้ด าเนินการหรือผู้ให้บริการ หลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพในความรับรองของกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ พร้อมแนบ ตัวอย่าง ใบแสดงวุฒิบัตร/ใบประกาศนียบัตร ฉบับจริงที่สถาบันจะออกให้กับผู้จบ
การศึกษาตามหลักสูตรที่ขอรับรอง โดยเว้นไม่ต้องระบุ ชื่อผู้จบกับผู้ลงนาม 
 
4. แบบฟอร์มย่ืนขอรับรองหลักสูตร 2 ตารางรายละเอียดการยื่นขอรับรองหลักสูตร ฯ 

- โครงสร้างหลักสูตร ชื่อวิชา ค าอธิบายรายวิชา ตามหลักสูตรกลางก าหนด 
- วิทยากรผู้สอน ระบุรายชื่อตามรายวิชา โดยให้ตรวจสอบคุณสมบัติวิทยากรรายวิชาตามที่หลักสูตรกลาง

ก าหนดให้ครบถ้วน 
- รายชื่อวิทยากร คุณสมบัติวิทยากร ประสบการณ์การสอน แนบเอกสารส าเนาบัตรประชาชน (รับรองส าเนา) 

ส าเนาวุฒิการศึกษา (รับรองส าเนา) ต่างๆ ตามท่ีระบุ แนวทางการระบุคุณสมบัติวิทยากรเพิ่มเติม ดังนี้  
 
 



 
ส าหรับหลักสูตรล าดับท่ี 1-12 (หลักสูตรสปาและนวด) 

* หากวิทยากรมีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ หรือใบรับรองผู้ด าเนินการสปา ให้ระบุเลขที่ใบอนุญาตหรือ
เลขที่ใบรับรอง และวันที่ออกใบอนุญาตหรือใบรับรองให้ชัดเจน 

* หากจบหลักสูตรจากสถาบันต่างๆ ให้ระบุชื่อหลักสูตรให้ครบถ้วน (หากมีจ านวนชั่วโมงให้ระบุด้วย)  
ชื่อสถาบัน จังหวัด และปีที่จบการศึกษา 

* วิทยากรต้องมีประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับวิชาที่สอน ไม่ต่ ากว่า 2 ปี 
ส าหรับหลักสูตรล าดับท่ี 13-14 (หลักสูตรผู้สูงอายุ) 

* แนบส าเนาปริญญาบัตรและทรานสคริปของวิทยากรทุกคน 
* หากมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพโรคศิลปะหรือใบประกอบวิชาชีพอ่ืนที่เกี่ยวข้องให้ระบุเลขท่ีใบอนุญาตและ

วันที่ออกใบอนุญาตให้ชัดเจน 
* เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณา 
- จ านวนผู้เข้าเรียนต่อครั้ง ของการเรียนการสอน รวมทุกห้องเรียนของสถาบัน โดยจ านวนผู้เรียนจะสัมพันธ์

กับอัตราส่วนวิทยากร ซึ่งหลักเกณฑ์การรับรองหลักสูตรก าหนดไว้คือ สัดส่วนวิทยากรต่อผู้เรียน ภาคทฤษฎีไม่เกิน 1 : 40 
และภาคปฏิบัติ ไม่เกิน 1 : 10 ดังนั้นวิทยากรตามที่ระบุชื่อไว้ในตารางโครงสร้างหลักสูตร จึงต้องมีจ านวนวิทยากรเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ เช่น หากผู้เรียน 20 คน/ครั้ง ในตารางโครงสร้างหลักสูตรที่มีชั่วโมงปฏิบัติ จะต้องมีวิทยากร 2 คน เป็นต้น 
โดยจ านวนผู้เข้าเรียนต่อครั้งจะต้องตรงกับจ านวนที่ยื่นขอรับรอง  

- เอกสารประกอบการเรียนการสอน/ ต ารา มีรายละเอียดตรงกับหลักสูตรที่สอน โดยถ่ายเอกสารหน้าปกเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน / ต ารานั้นๆส่งมา (ไม่ต้องส่งต าราฉบับจริงมา) 

- อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน มีสื่อท่ีเหมาะสมกับเนื้อหาหลักสูตรและเพียงพอกับจ านวนนักเรียน 
- การประเมินผล ตามหลักสูตรกลางแต่ละหลักสูตรก าหนด 
 

5. กรณียกเลิกการจัดการเรียนการสอน หรือเปลี่ยนแปลงวิทยากรผู้สอน ไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ท าหนังสือแจ้งกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 

หมายเหตุ  
1. สถาบันการศึกษา หน่วยงาน หรือองค์ต่าง ๆ ที่ได้รับอนุมัติหลักสูตรจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพแล้ว ถ้าจะ

เปิดการเรียนการสอนทุกครั้งให้ท าหนังสือแจ้งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
2. หลังจากมีผู้เรียนจบการเรียนการสอนในแต่ละครั้งให้สถาบันการศึกษา หน่วยงาน หรือองค์ต่างๆ คีย์ข้อมูลนักเรียน

เข้าสู่ระบบเว็บไซต์ ดังนี้ 
2.1 หลักสูตรล าดับที่ 1-12 (หลักสูตรสปาและนวด) คีย์ข้อมูลนักเรียนเข้าสู่ระบบเว็บไซต์ www.spa.hss.moph.go.th 

ภายใน 15 วัน 
2.2 หลักสูตรล าดับที่ 13-14 (หลักสูตรผู้สูงอายุ) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพจะท าหนังสือแจ้งชื่อเว็บไซต์

เพ่ือให้หน่วยงานที่ผ่านการรับรองหลักสูตรด าเนินการคีย์ข้อมูลนักเรียนที่จบการอบรมภายหลังจากผ่านการรับรองหลักสูตร
เรียบร้อยแล้ว 

3. วิทยากรที่เป็นข้าราชการจะต้องมีหนังสืออนุญาตจากผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานต้นสังกัด 
4. ให้สถาบันที่ยื่นขอรับรองหลักสูตรตรวจสอบตารางการสอนของวิทยากรว่าไม่สอนซ้ าซ้อนกันกับหน่วยงานอ่ืนใน

ช่วงเวลาเดียวกัน 

***สามารถ Download เอกสารหลักสูตรได้ท่ี www.thaispa.go.th (ข้อมูลเผยแพร่) หรือโทรศัพท์สอบถามขอ้มูลได้ท่ี  
02-193-7000 ต่อ 18411  

http://www.thaispa.go.th/

