COURSE: ANATOMY & PHYSIOLOGY

CODE: PSA-001

ANATOMY & PHYSIOLOGY
BENEFITS
To understand the function of organs and structures in the body related to the body work of Anatomy and Physiology
as a basic knowledge to training in additional treatments.
AIM OF COURSE
To enable candidates to obtain a PANVIMAN Spa Academy Certificate in Anatomy & Physiology as a pre-requisite to
training in additional treatments
ENTRY LEVEL
A person displaying a high level of interpersonal skills, excellent communication and listening skills, empathy,
patience, tact, diplomacy and time keeping with a well groomed appearance and a mature disposition
DURATION
Monday – Friday (09:00 am. – 02:00 pm.) 2 weeks (50 hours)
EXAMINATIONS
The academy will conduct examinations towards the end of the course
Theory : 90 minutes (multiple-choice and written examination)
Practice : No practical examination required
COURSE FEE
THB18,000
COURSE OUTLINE


Cells / Tissues



Integumentary System



Skeletal System



Muscular System



Cardiovascular System – Circulation / Lymphatic



Digestive System



Respiratory System



Excretory / Urinary System



Endocrine System



Neurological System



Accessory Organs
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กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
คาอธิบายรายวิชา
เพือ
่ ให ้ผู ้เรียนเข ้าใจถึงการทางานของอวัยวะและโครงสร ้างต่างๆในร่างกายซึง่ เป็ นความรู ้พืน
้ ฐานทีจ
่ าเป็ นสาหรับการเรียนรู ้วชาา้ ้านการ
นว้และสปา
ว ัตถุประสงค์
้ สุ้การศึกษาในรายวชาานี้ เพือ
เมือ
่ สชน
่ ให ้ผู ้เรียนมีความรู ้ความเข ้าใจ ผ่านการรับรองและผู ้เรียนจะไ้ ้รับใบประกาศนียบัตร PANVIMAN
Spa Academy Professional Certificate in Anatomy & Physiology และสามารถเลือกเรียนวชาาขัน
้ สูงอืน
่ ๆ ต่อไป
เงือ
่ นไขรายวิชา
่ สาร มีความตัง้ ใจ และตรงต่อเวลา รวมถึงมีบค
ผู ้ทีส
่ นใจเรียนวชาานีค
้ วรมีมนุษย์สัมพันธ์ท้
ี่ ี มีทักษะในการสือ
ุ ลชกภาพที้
่ แ
ี ละมีการวางตัวที่
เหมาะสม
เวลาเรียน
จันทร์ – ศุกร์ (09.00-14.00น.)

2 สัป้าห์ (50 าัว่ โมง)

การสอบว ัดผล
้ สุ้หลักสูตรการเรียน้ังนี้
ปานวชมาน สปา อคาเ้มีจ
่ ะทาการสอบวั้ผลเมือ
่ สชน
ภาคทฤษฎี – 90 นาที (ข ้อสอบแบบตัวเลือกและข ้อสอบแบบข ้อเขียน)

ภาคปฏิบ ัติ – ไม่มก
ี ารสอบภาคปฏชบัต ช

ค่าเรียน
18,000 บาท

โครงสร้างรายวิชา


เซลล์ / เนือ
้ เยือ
่



ระบบผชวหนัง



ระบบโครงกระู้ก



กล ้ามเนือ
้ ต่างๆ



ระบบหัวใจและหลอ้เลือ้ – ระบบหมุนเวียนโลหชต / ระบบไหลเวียนน้ าเหลือง



ระบบย่อยอาหาร



ระบบหายใจ



ระบบขับถ่ายของเสีย / ระบบปั สสาวะ



ระบบต่อมไร ้ท่อ



ระบบประสาท



อวัยวะอืน
่ ๆเา่น หู ตา เต ้านม

197/2 Moo 1 Tambol Pongyeang Amphur Maerim 50180 Chiang Mai, Thailand.
Tel: +66 (0) 5387 9540-50 I www.panvimanspaacademy.com

