COURSE: SPA DEVELOPMENT & MANAGEMENT

CODE: PSADP-005

SPA DEVELOPMENT & MANAGEMENT
BENEFITS
This course provides a complete overview of spa set-up, from idea to opening, and is recommended for spa manager
who will be running a spa on a day to day basis, owners, developers and operators also No knowledge is assumed so it
is suitable for those seeking to enter the industry, as well as those who have worked in an existing spa business and
are now seeking to set up a new operation.
AIM OF COURSE
 To enable candidates to learn an advance knowledge on how to set up a successful spa business
 To enable candidates to successfully run and manage a spa business
 To enable candidates to obtain a PANVIMAN Spa Academy Certificate in Spa Development & Management
ENTRY LEVEL
A person displaying a high level of interpersonal skills, excellent communication and listening skills, inquisitive
attitude, empathy, patience, tact, diplomacy and time keeping with a well groomed appearance and a mature
disposition
DURATION
Monday – Friday (9:00am – 4:00 pm.)

2 weeks (60 hours)

EXAMINATIONS
No examination required
COURSE FEE
THB 45,000
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การบริหารจ ัดการและการพ ัฒนาธุรกิจสปา
คาอธิบายรายวิชา
หลักสูตรการพัฒนาธุรกิจสปาเหมาะสาหรับผู ้ทีก
่ าลังวางแผนดาเนินกิจการสปาเป็ นของตนเอง เนือ
้ หาของหลักสูตรครอบคลุม
แนวความคิดในการจัดตัง้ กิจการสปา ประเภทของอุตสาหกรรมสปา การวางแผนการตลาด การวางโครงร่างและรูปแบบ การบริหารด ้าน
การเงิน ตลอดจนชนิดของผลิตภัณฑ์และบริการของธุรกิจสปาในท ้องตลาด ครอบคลุมเรือ
่ งกลยุทธ์การบริหารธุรกิจสปา การควบคุม
ิ การจัดการฝ่ ายทรัพยากรบุคคล รวมถึงการตัง้ ราคาและการ
คุณภาพสปา บทบาทการเป็ นผู ้นา การบริหารด ้านการเงินและทรัพย์สน
ออกแบบเมนูสปาและการวางแผนการจัดจาหน่าย แม ้ผู ้เข ้าอบรมจะไม่มป
ี ระสบการณ์มาก่อน
ว ัตถุประสงค์


เพือ
่ ให ้ผู ้เรียนมีความรู ้และความเข ้าใจในการวางแผนดาเนินกิจการสปาอย่างลึกซึง้



เพือ
่ ให ้ผู ้เรียนมีความรู ้และความสามารถในการบริหารและจัดการสปาอย่างมีประสิทธิภาพ



เพือ
่ ให ้ผู ้เรียนมีความรู ้ความเข ้าใจและผ่านการรับรองจาก PANVIMAN Spa Academy Certificate in Spa Development &

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

2 สัปดาห์ (60 ชัว่ โมง)

การสอบว ัดผล
ไม่มก
ี ารสอบวัดผลในรายวิชานี้
ค่าเรียน
45,000 บาท
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