COURSE: BASIC FACIAL TREATMENT

CODE: PSA-014

BASIC FACIAL TREATMENT
BENEFITS
Professional full facial treatments promote the health of the face, neck and shoulders, creating a refreshed, cleansed,
healed, hydrated, strengthened and nourished looking skin in addition to improving skin tone and firmness
throughout
AIM OF COURSE
 To enable candidates to perform safe and effective treatments for the face, neck and shoulders
 To enable candidates to achieve a PANVIMAN Spa Academy Professional Certificate in Basic Facial Treatment
ENTRY LEVEL
A person displaying a high level of interpersonal skills, excellent communication and listening skills, empathy,
patience, tact, diplomacy and time
DURATION
Monday – Friday (9:00am – 4:00 pm. )

2 weeks (60 hours)

EXAMINATIONS
The academy will conduct examinations towards the end of the course
Theory : 60 minutes (multiple-choice and essay examination)
Practice : 120 minutes
COURSE FEE
THB 26,000
Course Outline
Generic Areas of Study


Health and Hygiene



Spa and Salon Procedures



Skin Disorders

Other Subjects


Anatomy and Physiology Revision of the Head and Face Bones, Skin, Muscles, Nerve Supply, Blood Supply and
Lymphatic System



Consultation, Contraindications and Benefits



Skin Care / Skin Analysis / Skin Types



Lash and Brow Treatments (Tinting / Shaping)



Facial Massage



Face Masks



Face Structure / Make-Up Techniques



Product Knowledge / Cosmetic Science



Aftercare and Home Care



Practice Facial treatment
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การทาทรีทเมนท์หน้า
คาอธิบายรายวิชา
การทาทรีทเมนท์ใบหน ้าแบบครบขัน
้ ตอนและถูกวิธจ
ี ะช่วยทาให ้บริเวณใบหน ้า ลาคอและไหล่แลดูมส
ี ข
ุ ภาพดี มีผวิ ทีส
่ ดใสและเต่งตึง
่ ชุม
่ ชืน
่ และคืนความสมดุลให ้ผิว เพราะผิวผ่านการทาความสะอาดอย่างลึกซึง้ และบารุงอย่างเข ้มข ้น
นอกจากนีย
้ ังเพิม
่ ความสดชืน
ว ัตถุประสงค์




เพือ
่ ให ้ผู ้เรียนสามารถทาทรีทเมนท์บริเวณใบหน ้า ลาคอ และ ไหล่ได ้อย่างถูกต ้อง ปลอดภัยและเกิดประสิทธิภาพ
้ สุดการศึกษาในรายวิชานี้ เพือ
เมือ
่ สิน
่ ให ้ผู ้เรียนมีความรู ้ความเข ้าใจ ผ่านการรับรองและผู ้เรียนจะได ้รับใบประกาศนียบัตร
PANVIMAN Spa Academy Professional Certificate in Facial Treatments

เงือ
่ นไขรายวิชา
่ สาร มีความตัง้ ใจ และตรงต่อเวลา รวมถึงมีบค
ผู ้ทีส
่ นใจเรียนวิชานีค
้ วรมีมนุษย์สัมพันธ์ทด
ี่ ี มีทักษะในการสือ
ุ ลิกภาพทีด
่ แ
ี ละมีการวางตัวที่
เหมาะสม
เวลาเรียน
จันทร์ – ศุกร์ (09.00-16.00 น.)

2 สัปดาห์ (60 ชัว่ โมง)

การสอบว ัดผล
้ สุดหลักสูตรการเรียนดังนี้
ปานวิมาน สปา อคาเดมีจ
่ ะทาการสอบวัดผลเมือ
่ สิน
ภาคทฤษฎี : 60 นาที (ข ้อสอบแบบตัวเลือกและข ้อสอบแบบข ้อเขียน)

ภาคปฏิบ ัติ : 120 นาที

ค่าเรียน
26,000 บาท
โครงสร้างรายวิชา
ห ัวข้อวิชา


สุขภาพและสุขอนามัย



ขัน
้ ตอนของสปาและซาลอน



โรคผิวหนังประเภทต่างๆ

ห ัวข้ออืน
่ ๆ


ทบทวนบทเรียนกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาเรือ
่ งเกีย
่ วกับกระดูกศีรษะและใบหน ้า, ระบบผิวหนัง, ระบบกล ้ามเนือ
้ ,
ระบบประสาท, ระบบไหลเวียนโลหิต และระบบไหลเวียนน้ าเหลือง



การปรึกษาลูกค ้าก่อนการรับบริการ ข ้อห ้ามและประโยชน์ของการทาทรีทเมนท์



การดูแลผิว/ การวิเคราะห์ลักษณะผิว/ ผิวประเภทต่างๆ



การตกแต่งขนตาและขนคิว้ (การย ้อมสีขน/ การตกแต่งทรง)



การนวดหน ้า



การมาส์คหน ้า



การวิเคราะห์รป
ู ทรงหน ้า/การแต่งหน ้า



ความรู ้เกีย
่ วกับผลิตภัณฑ์บารุงผิวหน ้า/ เวชสาอางค์ตา่ งๆ วิทยาศาสตร์เครือ
่ งสาอาง



การให ้คาแนะนาหลังการนวดทรีตเม ้นท์และการดูแลรักษาตนเอง



ฝึ กปฏิบัตก
ิ ารทาทรีทเม ้นท์หน ้า
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