
ประกาศนียบัตร “การท�องเท่ียวเชิงส�งเสริมสุขภาพสําหรับสังคมสูงวัย” 
(Wellness Tourism for Senior Society) 

 
1. รหัสชุดวิชา (Module): 950-N01 
2. จํานวนหน�วยกิต: 6(3-6-9) หน�วยกิต  

  1) ภาคทฤษฎี    จํานวน  45 ชม. 
       2) ภาคปฏิบัติ    จํานวน  90 ชม. 
3.  หลักการและเหตุผล  

การท�องเที่ยวเชิงส�งเสริมสุขภาพสําหรับสังคมสูงวัย กําลังได4รับความสนใจมากข้ึน จากการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร4างประชากรโลกรวมทั้งประเทศไทย เข4าสู�สังคมสูงวัย เนื่องจากผู4สูงวัยเป>นวัยที่มีความใส�
ใจในเร่ืองสุขภาพเป>นพิเศษจากการที่ต4องเผชิญกับความเสื่อมของร�างกายตามวัยที่สูงข้ึน กอปรกับมีเวลาใน
การดูแลสุขภาพและท�องเท่ียวมากข้ึน และมีสถานทางการเงินท่ีม่ันคงมากข้ึน การท�องเที่ยวเชิงสุขภาพเป>น
ประเด็นยุทธศาสตรCที่สําคัญของการพัฒนาประเทศไทยให4เป>นศูนยCกลางสุขภาพนานาชาติ ภายใน 10 ปE 
(2559-2568) กลางการท�องเที่ยวเชิงสุขภาพท่ีกําลังเดินหน4าอย�างต�อเนและการเป>นศูนยC  ื่อง การท�องเที่ยวเชิง
สุขภาพจัดเป>นธุรกิจที่มีมูลค�าทางเศรษฐกิจสูง ตลาดท�องเท่ียวเชิงสุขภาพทั่วโลกมีมูลค�า 1.6 ล4านล4านบาท 
ขย า ยตั ว ปE ล ะ เ กื อบ  10% ช� ว ย ส ร4 า ง ร าย ให4 ก ลุ� ม ผู4 ป ระ กอบ การ  เติ บ โ ต เ พ่ิ ม ข้ึ น ร4 อ ย ล ะ  30 
(http://www.theworks.co.th/blog/2018/10/24/health-tourism/) ประเทศไทยถือเป>นประเทศลําดับ
ต4นๆ ท่ีได4รับความสนใจจากชาวต�างชาติในการเดินทางมาท�องเที่ยว  รวมทั้งการท�องเท่ียวท่ีผนวกกับการดูแล
สุขภาพ ซ่ึงพบว�าการท�องเท่ียวเชิงสุขภาพของประเทศไทย มีส�วนแบ�งอยู�ที่ร4อยละ 10 ของตลาดรวมการ
ท�องเท่ียวเชิงสุขภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต4 และมีแนวโน4มที่จะเติบโตอย�างรวดเร็วในอนาคต  

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรC วิจัยและนวัตกรรม ได4กําหนดให4เป>นหน่ึงในอุตสาหกรรม
เป_าหมายแห�งอนาคต ถูกจัดเป>นหน่ึงใน New S-curve ของอุตสาหกรรมการท�องเท่ียวกลุ�มรายได4ดีและการ
ท�องเที่ยวเชิงสุขภาพ ที่ต4องสร4างศักยภาพเร�งด�วนใหม� ของบุคลากรด4านการท�องเที่ยวและที่เกี่ยวข4องให4มี
ความสามารถขับเคลื่อนอุตสาหกรรมนี้อย�างมีประสิทธิภาพ อันจะนําไปสู�การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ให4เติบโตอย�างยั่งยืน  
 ดังนั้นการเตรียมบุคลากรด4านการท�องเท่ียวเชิงสุขภาพที่มีสมรรถนะเฉพาะเจาะจงกับกลุ�มเป_าหมาย 
สอดคล4องกับสถานการณCด4านสังคมเศรษฐกิจ และความก4าวหน4าด4านเทคโนโลยี และนวัตกรรมท่ีมีการพัฒนา
อย�างรวดเร็ว จึงมีความสําคัญต�อการพัฒนาธุรกิจและบริการด4านการท�องเที่ยวเชิงส�งเสริมสุขภาพ หลักสูตร
การท�องเท่ียวเชิงส�งเสริมสุขภาพสําหรับสังคมสูงวัย จึงถูกจัดทําข้ึนเพื่อ upskill /reskill ของบุคลากรด4าน
การท�องเที่ยว ให4มีความรู4และทักษะใหม�ๆ ในธุรกิจการท�องเที่ยว โดยหลักสูตรได4บูรณาการความเข4มแข็งของ
ศาสตรCที่เก่ียวข4อง ได4แก� สาขาการบริการและการท�องเที่ยว สาขาพยาบาลศาสตรC และการแพทยCแผนไทย 
โดยความร�วมมือกับภาครัฐและเอกชนที่เก่ียวข4อง เพื่อให4ผู4เรียนมีโอกาสเรียนรู4ประสบการณC และพัฒนา
ทักษะใหม�ๆ เก่ียวกับธุรกิจ ผลิตภัณฑCด4านการท�องเที่ยวเชิงส�งเสริมสุขภาพ รวมท้ังการประยุกตCใช4เทคโนโลยี
และนวัตกรรมต�าง ๆ ในธุรกิจการท�องเที่ยวเชิงส�งเสริมสุขภาพ โดยเปdดสอนเป>นหลักสูตรเรียนรู4ตลอดชีวิต 
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คือ ไม�มุ�งเรียนเพ่ือปริญญา แต�สามารถสะสมหน�วยกิตที่ได4เข4าคลังหน�วยกิต เพ่ือปริญญาโทหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการการบริการและการท�องเท่ียว หรือหลักสูตรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข4อง
ภายหลังได4  
 
4.  วัตถุประสงคC  

 หลักสูตรการท�องเที่ยวเชิงส�งเสริมสุขภาพสําหรับสังคมสูงวัยท่ีพัฒนาข้ึนนี้ มีวัตถุประสงคCเพ่ือเตรียม
บุคลากรด4านการท�องเท่ียวให4มีความรู4 และทักษะใหม�ๆ ท่ีสามารถต�อยอดธุรกิจ และพัฒนาผลิตภัณฑCและ
โปรแกรมการท�องเที่ยว เพื่อเสริมสร4างศักยภาพในการให4บริการการท�องเที่ยวเชิงส�งเสริมสุขภาพสําหรับผู4
สูงวัย ซ่ึงจะเป>นกลยุทธCท่ีสําคัญในการพัฒนาให4ไทยเป>นศูนยCกลางการท�องเท่ียวเพ่ือสุขภาพ  
 

5.   สมรรถนะเด�นของผูEสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตร: นักศึกษาสามารถ 
1) วิเคราะหCและอภิปรายแนวคิด ทฤษฎี นโยบายและแนวโน4มของธุรกิจด4านการท�องเที่ยวเชิงส�งเสริม

สุขภาพ  
2) พัฒนาผลิตภัณฑCและโปรแกรมการท�องเที่ยวเชิงส�งเสริมสุขภาพให4สอดคล4องเหมาะสมสําหรับสังคม   

สูงวัย  
3) พัฒนากลยุทธCเชิงธุรกิจในการยกระดับและเพิ่มมูลค�าสินค4าและบริการสําหรับนักท�องเท่ียวเชิง

ส�งเสริมสุขภาพ 
4) พัฒนาแผนการจัดการและการตลาดของการท�องเที่ยวเชิงส�งเสริมสุขภาพ 
5) จัดการบริการการท�องเที่ยวที่บูรณการการส�งเสริมสุขภาพองคCรวมบนความหลากหลายวัฒนธรรม

ด4วยการแพทยCแผนไทย การแพทยCทางเลือก และศาสตรCชะลอวัย บนพื้นฐานของคุณธรรม 
จริยธรรม 

6) จัดทําแผนการจัดตั้งผู4ประกอบการการท�องเท่ียวเชิงส�งเสริมสุขภาพ เพื่อสร4างสรรคCธุรกิจใหม�ๆ และ
สร4างโอกาสด4านอาชีพ 

นอกจากนี้ หน�วยกิตท่ีได4 ยังสามารถนํามาสะสมเข4าคลังหน�วยกิต เพื่อต�อยอดการศึกษาสู�ระดับปริญญา
โท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและการท�องเที่ยว และสาขาอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวข4องได4 
 
6. เน้ือหาชุดวิชา  

 แนวคิดและแนวโน4มการท�องเที่ยวเชิงส�งเสริมสุขภาพ การส�งเสริมสุขภาพองคCรวมบนความ
หลากหลายวัฒนธรรมด4วยการแพทยCแผนไทย การแพทยCทางเลือก และศาสตรCชะลอวัย การจัดการและ
การตลาดของการท�องเท่ียวเชิงส�งเสริมสุขภาพ กลยุทธCในการยกระดับ /เพ่ิมมูลค�าสินค4าและบริการสําหรับ

สนักท�องเท่ียวเชิงส�งเสริม  ุขภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑCและโปรแกรมการท�องเท่ียวเชิงส�งเสริมสุขภาพสําหรับ
ผู4รับบริการในสังคมสูงวัย และการพัฒนาการเป>นผู4ประกอบการด4านการท�องเที่ยวเชิงส�งเสริมสุขภาพ 
 
7. หน�วยงานรับผิดชอบโครงการ 
     บัณฑิตวิทยาลัย ร�วมกับคณะการบริการและการท�องเที่ยว คณะพยาบาลศาสตรC คณะการแพทยCแผนไทย  
     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรC  
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8. ผูEรับผิดชอบหลักสูตร 
     ศาสตราจารยC ดร.ดํารงศักด์ิ ฟ_ารุ�งสาง   ที่ปรึกษาหลักสูตร 
     รองศาสตราจารยC ดร.อุไร หัถกิจ    ประธานหลักสูตร 

ผู4ช�วยศาสตราจารยC ดร.ชยานนทC ภู�เจริญ   รองประธานหลักสูตร 
ผู4ช�วยศาสตราจารยC ดร.จารุวรรณ  กฤตยCประชา  กรรมการ 
 ผู4ช�วยศาสตราจารยC ดร.ณารีญา วีระกิจ   กรรมการ 
ดร.ศิริขวัญ   มณี      กรรมการ 
ดร.ศมนนันทC   ทัศนียCสุวรรณ    กรรมการ 
นางสาวนิรมล   สุไลมาน     เลขานุการ 

 
9. ระยะเวลาเรียน 1 เดือน (วันท่ี 16 สิงหาคม – 17 กันยายน 2564)  
      โดยผู4เข4ารับการอบรมเข4าร�วมฝjกอบรมภาคทฤษฎี และปฏิบัติเป>น 5 ช�วง ดังนี้ 

  ช�วงท่ี 1: เรียนทฤษฎีและปฏิบัติ   
               วันจันทรCท่ี 16 – พฤหัสบดีท่ี 19 สิงหาคม 2564 จํานวน 4 วัน  (เรียนเต็มวัน) 
  ช�วงท่ี 2: เรียนทฤษฎี  

วันศุกรCที่ 20, วันจันทรCท่ี 23- พ ุธท่ี 25 สิงหาคม 2564 จํานวน 4 วัน (เรียน Online 15.00-18.00 น.) 
  ช�วงท่ี 3: เรียนทฤษฎีและปฏิบัติ   
               วันศุกรCที่ 27 – จันทรCที่ 30 สิงหาคม 2564 จํานวน 4 วัน  (เรียนเต็มวัน) 

วันอังคารท่ี 31 – ศุกรCที่ 3 กันยายน 2564 จํานวน 4 วัน (เรียน Online 15.00-18.00 น.) 
  ช�วงท่ี 4: งานกลุ�ม  
               วันเสารCที่ 21 – อาทิตยCท่ี 22 สิงหาคม 2564 จํานวน 2 วัน  (เต็มวัน)  
               (และนัดหมายอาจารยCที่ปรึกษาตาม วัน เวลาท่ีเหมาะสม 30 ชั่วโมง) 
  ช�วงที่ 5: ศึกษาดูงาน  
               วันจันทรCท่ี 6 กันยายน – พุธที่ 8 กันยายน 2564 ณ จังหวัดภูเก็ต 
  หมายเหตุ: 1) เข4าร�วมสัมมนาเพิ่มเติม 1 วัน ตามที่โครงการจัดให4 วัน และเวลา จะประกาศให4ทราบภายหลัง  
                2) วัน เวลา อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม โดยอยู�ในช�วงระยะเวลา 16 สิงหาคม – 

17 กันยายน 2564 
 

10. ค�าลงทะเบียน: 18,000 บาท 
      (กรณีผู4สมัครตั้งแต� 35 คนข้ึนไป ค�าลงทะเบียน 15,000 บาท)  

 
11. การรับสมัคร: ตั้งแต�วันท่ี 3 พฤษภาคม – 30 กรกฎาคม 2564 
      แจ4งผลการพิจารณาการเข4ารับการอบรม วันที่ 10 สิงหาคม 2564  (โดยขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือ 
      เลื่อนการอบรมหากมีผู4สมัครไม�ครบ 20 คน) 
 
12. สถานที่รับสมัคร: บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 10 อาคารศูนยCทรัพยากรการเรียนรู4 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรC  
     อ. หาดใหญ� จ. สงขลา (ลิงคCสําหรับการสมัคร https://reg.psu.ac.th/psunextu/Register.aspx)  
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13. สถานท่ีฝUกอบรม  
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรC วิทยาเขตหาดใหญ�  
 

14. กลุ�มผูEเรียนเปVาหมาย  
ผู4สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท�าทุกสาขา และนักศึกษาที่กําลังศึกษาในหลักสูตรด4านการ
บริการและการท�องเท่ียว และท่ีเก่ียวข4อง ดังรายละเอียดต�อไปนี้  

1) บุคลากรด4านการท�องเที่ยว เช�น มัคคุเทศกC ผู4ทํางานในสถานประกอบการด4านการท�องเท่ียว และการ
โรงแรม เป>นต4น 

2) บุคลากรด4านสุขภาพ เช�น พยาบาล พนักงานสาธารณสุข และผู4ทํางานในสถานประกอบการด4าน
ส�งเสริมสุขภาพ เป>นต4น 

3) นักศึกษาท่ีกําลังศึกษาระดับปริญญาตรี และโทสาขาการจัดการการบริการและการท�องเท่ียว และ
ที่เก่ียวข4อง 

4) ผู4เกษียณ และผู4สนใจท่ัวไป 
 
15. หลักฐานการสมัคร 
          1)   สําเนาหลักฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท�า 
   2)   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
   3)   สําเนาทะเบียนบ4าน 
 
16. รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
 แบบผสมชั้นเรียนและ online (Hybrid) 
 
17. กิจกรรมการเรียนรูE 

1) บรรยาย และอภิปราย 
2) สาธิต และฝjกปฏิบัติ 
3) งานกลุ�ม: จัดทําโครงการการท�องเที่ยวเชิงส�งเสริมสุขภาพ และการจัดทําแผนการจัดตั้ง

ผู4ประกอบการด4านการท�องเที่ยวเชิงส�งเสริมสุขภาพ  
4) ศึกษาดูงาน  

18. เกณฑCการประเมินผล 
       1)  เข4ารับการอบรมครบตามเวลาท่ีกําหนด ร4อยละ 80 จึงจะมีสิทธิเข4ารับการประเมินผล 
       2)  ต4องผ�านการประเมินผลทั้งงานเดี่ยว งานกลุ�ม และการปฏิบัติ (คะแนนเฉลี่ยไม�ต่ํากว�าร4อยละ 70)   
 2.1) การตลาดและการประชาสัมพันธC (งานเดี่ยว) 
 2.2) การพัฒนาผลิตภัณฑCและโปรแกรมการท�องเที่ยวเชิงส�งเสริมสุขภาพ (งานกลุ�ม)  
 2.3) การจัดทําแผนจัดตั้งผู4ประกอบการการท�องเท่ียวเชิงส�งเสริมสุขภาพ (งานกลุ�ม)  
 2.4) ปฏิบัติการส�งเสริมสุขภาพ การแก4ปsญหาสุขภาพที่พบบ�อยในผู4รับบริการ และการช�วยฟtuนคืนชีพ 
 2.5) การมีส�วนร�วมในชั้นเรียน 
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19. โครงสรEางหลักสูตร  
 
จํานวนช่ัวโมง
ทฤษฎี/ปฏิบัติ 

เน้ือหา กิจกรรมการเรียนการสอน 

0.5/- ปฐมนิเทศหลักสูตรและการมอบหมายงาน ปฐมนิเทศ (บรรยาย อภิปราย) 
2.5/- 1. แนวคิดและแนวโนEมการท�องเท่ียวเชิงส�งเสริมสุขภาพสําหรับสังคม 

    สูงวัย 
บรรยาย อภิปราย 

 2. การส�งเสริมสุขภาพและการบูรณการการส�งเสริมสุขภาพสู�การ 
   ท�องเท่ียวเชิงส�งเสริมสุขภาพสําหรับสังคมสูงวัย  

 

1/-    2.1 การส�งเสริมสุขภาพองคCรวมบนความหลากหลายวัฒนธรรมด4วย 
         การแพทยCแผนไทย/ การแพทยCทางเลือก และศาสตรCชะลอวัย 

บรรยาย อภิปราย 

3/12 1) การบริหารกายและจิต: สมาธิ โยคะ ไทชี บรรยาย อภิปราย / ปฏิบัติ 

3/- 2) ศาสตรCชะลอวัย บรรยาย อภิปราย  

2/2 3) สปาเสริมสร4างสุขภาพโดยวิธีการบําบัดด4วยนํ้า และซาวน�า       
การใช4นํ้ามันหอมระเหย สปาหน4า/นวด 

บรรยาย อภิปราย / ปฏิบัติ 

2/6 4) นวดเพ่ือสุขภาพ / เสริมความงาม 
นวดตนเองเพ่ือแก4ปsญหาสุขภาพท่ีพบบ�อย: ตะคริว เมารถ     
ปวดศ ีรษะ ฯลฯ / ฤๅษีดัดตน 

บรรยาย อภิปราย / ปฏิบัติ 

2/5 
 

5) สมุนไพร/ อาหารสมุนไพรตามธาตุเจ4าเรือน 
          ผลิตภัณฑCไทยด4านสุขภาพ 

- มะพร4าว 
- สมุนไพรไทย 
- ยางพารา 
- อ่ืน ๆ 

บรรยาย อภิปราย / ปฏิบัติ 
 
 

1/4 6) กิจกรรมสันทนาการ / กิจกรรมบําบัด: วาดภาพ  ดนตรี  
ร4องเพลง เต4นรํา เป>นต4น 

บรรยาย อภิปราย / ปฏิบัติ 

1/-    2.2 มาตรฐานการบริการและสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ และ 
        กฎหมายท่ีเก่ียวข4องกับสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
 

บรรยาย อภิปราย 

 
 

2/2 
2/6 
3/10 

 

   2.3 สถานสุขภาพและปsญหาสุขภาพท่ีพบบ�อยในผู4รับบริการการ  
        ท�องเท่ียวเชิงส�งเสริมสุขภาพและแนวทางการให4ความช�วยเหลือ 

1)  ผู4สูงวัย 
2)  ผู4มีปsญหาสุขภาพเร้ือรัง/ ผู4พิการ/ มีความจํากัดด4านร�างกาย 
3)  การให4ความช�วยเหลือในกรณีฉุกเฉินและการส�งต�อ 

       - การปฐมพยาบาล 
           - เป>นลม 
           - หอบหืด 
           - ท4องร�วง 
       - การปฐมพยาบาล การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ และการเคล่ือนย4าย  
         ผู4บาดเจ็บกระดูกและข4อ 
          - การช�วยฟtuนคืนชีพ 

 
 
บรรยาย อภิปราย / ปฏิบัติ
บรรยาย อภิปราย / ปฏิบัติ
บรรยาย อภิปราย / ปฏิบัติ 
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จํานวนช่ัวโมง
ทฤษฎี/ปฏิบัติ 

เน้ือหา กิจกรรมการเรียนการสอน 

 
 

1/2 
2/- 

   2.4 การประยุกตCใช4แนวคิดและเทคโนโลยีด4านการส�งเสริมสุขภาพสู�การ 
        ท�องเท่ียวเชิงส�งเสริมสุขภาพสําหรับสังคมสูงวัย 
       - การประยุกตCใช4เทคโนโลยีสู�การท�องเท่ียวเชิงส�งเสริมสุขภาพ 
       - กรณีตัวอย�าง: การท�องเท่ียวเชิงสปาในยุคแห�งการเปล่ียนแปลง 
         ทางดิจิทัล 

 
 
บรรยาย อภิปราย / ปฏิบัติ 
บรรยาย อภิปราย 

2/16 3.  การพัฒนาผลิตภัณฑCและโปรแกรมการท�องเท่ียวเชิงส�งเสริมสุขภาพ 
     สําหรับผูEรับบริการในสังคมสูงวัย 

งานกลุ�ม / พบอาจารยCท่ีปรึกษา 

 4. การจัดการ การตลาด และกลยุทธCเชิงธุรกิจดEานการท�องเท่ียวเชิง 
    ส�งเสริมสุขภาพ 

 

2/- 
2/4 
3/3 

    4.1 การจัดการการท�องเท่ียวเชิงส�งเสริมสุขภาพ 
    4.2 การตลาดของการท�องเท่ียวเชิงส�งเสริมสุขภาพ 
    4.3 กลยุทธCในการยกระดับ/เพ่ิมมูลค�าสินค4าและบริการสําหรับ 
         นักท�องเท่ียวเชิงส�งเสริมสุขภาพ 

บรรยาย อภิปราย 
บรรยาย อภิปราย / ธุรกิจจําลอง 
บรรยาย อภิปราย / ปฏิบัติ 
 

 5. การเป^นผูEประกอบการดEานการท�องเท่ียวเชิงส�งเสริมสุขภาพ  
1/- 
 

3/2 

   5.1 ห�วงโซ�อุปทานการท�องเท่ียวเชิงส�งเสริมสุขภาพและบทบาทของผู4     
        ประกอบการธุรกิจการท�องเท่ียวเชิงส�งเสริมสุขภาพ 
   5.2 กระบวนการพัฒนาการเป>นผู4ประกอบการธุรกิจการท�องเท่ียวเชิง 
        ส�งเสริมสุขภาพสําหรับสังคมสูงวัย 

บรรยาย อภิปราย  
 
บรรยาย อภิปราย / ปฏิบัติ 

2/16 6.  การพัฒนาการเป^นผูEประกอบการธุรกิจการท�องเท่ียวเชิงส�งเสริม 
     สุขภาพสําหรับสังคมสูงวัย 
      - การจัดทําแผนการจัดต้ังธุรกิจการเป>นผู4ประกอบการการ 
        ท�องเท่ียวเชิงส�งเสริมสุขภาพสําหรับสังคมสูงวัย 

งานกลุ�ม / พบอาจารยCท่ีปรึกษา 

2 วัน 7. การศึกษาดูงานการบริการ และนวัตกรรมใหม�ๆ ในธุรกิจการ 
    ท�องเท่ียวเชิงส�งเสริมสุขภาพ 
    - โรงพยาบาล/ โรงแรม 
    - ชุมชน 
 

ศึกษาดูงาน 
นําเสนอผลการดูงาน 

 
 
 


