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(ผูที่เขารวมจะไดรับประกาศนียบัตรรับรอง) 

 

ติดตอสอบถามติดตอสอบถาม  :: โครงการสงเสริมธุรกิจและการทองเที่ยวภาคใต   
    สํานักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ 
 โทรศัพทโทรศัพท  ::   075 672 227   

          รายละเอียดเพิ่มเติมรายละเอียดเพิ่มเติม  http://steps.wu.ac.th 
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โครงการฝกอบรม หลักสูตร “ศิลปะการพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานบริการ” 

ระหวางวันที ่28 - 29 พฤศจิกายน 2552 
ณ มหาวิทยาลยัวลัยลกัษณ จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

 
1. หลักการและเหตุผล 

 อุตสาหกรรมทองเที่ยวเปนกิจกรรมที่มีการขยายตัวสูง มีบทบาทความสําคัญตอระบบ เศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศไทยเปนอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งในการเปนแหลงรายไดนํามาซึ่งเงินตรา ตางประเทศ การ
สรางงาน และการกระจายความเจริญไปสูภูมิภาค แตในปจจุบันเกิดวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ ของประเทศอยาง
รุนแรง และยังถูกซ้ําเติมดวยโรคไขหวัดสายพันธุใหม 2009 ท่ีแพรระบาดในหลายประเทศในขณะนี้ ซึ่งไดสงผล
กระทบตอการหดตัวอุตสาหกรรมทองเที่ยวในป 2552 และธุรกิจทุกประเภท มีแนวโนมวาการฟนตัวของเศรษฐกิจจะ
ใชระยะเวลานานพอสมควร ซึ่งนอกจากจะสงผลตอการลดลงของ อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศ (GDP) คอนขางสูงแลว ยังสงผลกระทบตามมา ตอการจางงานในภาคธุรกิจทองเที่ยวและธุรกิจ
เชื่อมโยงอีกดวย   ผลจากภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ําอยางหนัก ทําใหขีดความสามารถในการบริโภคของ ประชาชนลด
ตํ่าลง และมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค โดยตางหันมาทําการออม ใชจายอยาง ประหยัดขึ้น ซึ่งหมายถึงการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานการทองเที่ยวเชนกัน ประเทศไทยจึงหลีกเลี่ยงไมได ท่ีจะไดรับผลกระทบตอการหดตัวของ
ความ  

การพัฒนาบุคลากรทางดานการทองเที่ยวจึงเปนสิ่งสําคัญ  ในการสรางความประทับใจใหกับนักทองเที่ยว
ท้ังชาวไทยและชาวตางประเทศที่เดินทางเขามาทองเที่ยว  เน่ืองจากสินคาทางการทองเที่ยวเปนสินคาท่ีไมสามารถจับ
ตองได  แตเปนซึ่งการบริการที่นักทองเที่ยวจะไดรับ  สงผลใหการพัฒนาบุคลากรทางการทองเที่ยวจึงเปนสิ่งที่สําคัญ 
เพราะนอกจากองคความรู จริยธรรมและจิตวิทยาในการบริการแลว บุคคลากรควรมีศิลปะในการพูดและบุคลิกภาพ
ท่ีดีดวย จึงจะทําใหระบบงานบริการมีประสิทธิภาพ  สถานประกอบการทุกสถานประกอบการ ยอมพึงประสงคให
ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบการเปนผูท่ีมีการพัฒนาทั้งในสวนบทบาทหนาท่ีในการปฏิบัติงาน และบทบาทในการเปน
ตัวแทนของสถานประกอบการ โดยเฉพาะอยางยิ่งบุคลากรที่มีความเกี่ยวของกับการสรางภาพลักษณ และตองมี
ปฏิสัมพันธตอลูกคาของสถานประกอบการ สิ่งที่สําคัญในการพัฒนาบทบาทดังกลาวจึงเปนสิ่งที่เนนในเรื่องของศิลปะ
ในการพูดและการมีบุคลิกภาพที่ดี การมีจิตใจที่มุงเนนการใหบริการตอลูกคา เพื่อสรางสัมพันธภาพที่ดี  สรางความ
ประทับใจและสรางความนาเชื่อถือในการทํางานใหมีเพิ่มมากขึ้นใหกับผูใชบริการได   
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   โครงการสงเสริมธุรกิจและการทองเที่ยวภาคใต หลักสูตรการจัดการการทองเที่ยวและการบริการ สํานัก
วิชาการจัดการ มหาวิทยาลยัวลยัลักษณ จึงไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการจัดโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
ศิลปะการพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานบริการ เพื่อใหบุคลากรทางการทองเที่ยว หัวหนางาน สวนราชการ 
บริษัทเอกชน เจาหนาท่ี อบต. ผูนําชุมชน นักศึกษาและผูสนใจทั่วไปที่ตองการ ไดมีโอกาสในการเรียนรูแนวทางใน
การพัฒนาศิลปะการพูดและบุคลิกภาพเพื่อยกระดับมาตรฐานการทํางานในดานงานบริการใหมีประสิทธิภาพตอไป  
 
2. วัตถุประสงค 
 2.1  เพื่อใหผูเขารับการอบรม มีความรู ความเขาใจ และฝกฝนทักษะ การพูด การนําเสนอ และรับการ
พัฒนาบุคลิกภาพ ใหสามารถนําไปใชในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 2.2  เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรใหสามารถทํางานไดในระดับที่สูงขึ้น สามารถชวยเสริมประสิทธิภาพ
ใหกับหนวยงานมากยิ่งขึ้น 
 2.3  เพื่อเสริมสรางทักษะการพดู และการพัฒนาบุคลิกภาพ ไปสรางความประทับใจในการใหบริการกับ
ผูใชบริการ 
 2.4  ผูเขารวมการอบรมสามารถปรับเปลี่ยนการพูดและบุคลิกภาพใหเปนผูท่ีประสบความสําเร็จในงาน
บริการได     

 
3. กลุมเปาหมาย 
 บุคลากรทางการทองเที่ยว หัวหนางาน สวนราชการ บริษัทเอกชน เจาหนาท่ี อบต. ผูนําชุมชน นักศึกษาและ
ผูสนใจทั่วไปที่ตองการ ในเขตพื้นท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกลเคียง 
 
4.จํานวนผูเขารบัการฝกอบรม 
 จํานวน 40 คน 
 
5.ท่ีปรึกษาโครงการ 

5.1  นางสุวัจนา  เพ็งจันทร  รักษาการแทนคณบดีสํานักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ 
5.2  นายปวิธ  ตันสกุล  ผูประสานงานหลักสูตรการจัดการการทองเที่ยวและการบริการ  
    สํานักวิชาการจดัการ มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ 

6.ผูรับผิดชอบโครงการ  
 6.1  นางสาวปวณีา  กายพันธ หัวหนาโครงการ 
     นักวิชาการ(ดานการทองเที่ยว) 
 6.2  วาท่ีรอยตรีวิรัตน  หลังเมือง ผูประสานงานและเลขานุการโครงการ 
     นักวิชาการ(ดานการทองเที่ยว)  
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7.หนวยงานผูรบัผิดชอบโครงการ 
โครงการสงเสรมิธุรกิจและการทองเที่ยวภาคใต สํานักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

 
8.วิทยากรฝกอบรม 
 8.1  นางสาวสขุมุาล กล่ําแสงใส อาจารยประจําสาขาการจัดการการทองเที่ยวและการบริการ 
 

9.การฝกอบรมและการวัดผล 
 9.1  ผูเขาฝกอบรมจะตองอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตามระยะเวลาที่กําหนดและจะตอง       
เขารับการฝกอบรมตลอดระยะเวลาการฝกอบรมตามที่หลักสูตรกําหนด 
 9.2  ผูเขารับการอบรมจะตองผานการประเมินผลตามเกณฑท่ีกําหนดของหลกัสูตร จึงจะเปนผูท่ีสําเร็จ       
การฝกอบรม และไดรับประกาศนียบัตร ออกโดยโครงการสงเสริมธุรกิจและการทองเที่ยวภาคใต   
มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ 

10.ขอบเขตเนื้อหาวิชา 
 10.1  การฝกอบรมประกอบดวย เน้ือหารายวิชาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 12 ชั่วโมง  
 10.2  หัวขอหลกัในการอบรม  

• ศิลปะในการพูดในงานบริการ 
• ศิลปะในการฟง 
• เทคนิคการพูดในโอกาสตางๆ  
• การปรับปรุงบุคลิกภาพใหเหมาะสม 
• เทคนิคการเสริมสรางบุคลิกภาพ  
• เทคนิคการนําเสนอท่ีประสบความสําเร็จ 
• Workshop การฝกปฏิบัติรายบุคคล และประเมินผลรายบุคคล 

11.ระยะเวลาฝกอบรม 
 ระยะเวลา 2 วัน (เสาร – อาทิตย) ท่ี 28 - 29 พฤศจิกายน 2552  
 
12.สถานที่ฝกอบรม 

ณ เรือนพักรับรองริมนํ้า มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
13.การมีสิทธิ์รับประกาศนยีบัตรจากมหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ 
 13.1  ผูเขารับการฝกอบรมจะตองเขาฝกอบรมไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาทั้งหมด 
 13.2  ผานเกณฑการวัดผลทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ 
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14. ระยะเวลาการรับสมัคร 
20 ตุลาคม - 20 พฤศจิกายน 2552  

 
15. ชองทางการประชาสัมพันธ 

15.1  Internet  ขอมูลเกี่ยวกบัโครงการและรายละเอียดการรบัสมัครผูเขาฝกอบรมนําเสนอทาง website 
มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ (www.wu.ac.th) และ website ของโครงการสงเสริมธุรกิจและการทองเที่ยว
ภาคใต(http://steps.wu.ac.th)  
15.2  ปายประชาสัมพันธ  จัดทําปายกระดาษประชาสัมพันธ  ติดประกาศบริเวณสาธารณะตางๆทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ   
15.3  แผนพับประชาสัมพันธ  จัดทําแผนพับประชาสัมพันธ  สงใหบริษัทที่ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการ
ทองเที่ยวและสถานศึกษาที่มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว   

 
16. สถานที่รับสมัคร 
 โครงการสงเสรมิธุรกิจและการทองเที่ยวภาคใต  สํานักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ 

222 อาคารวิชาการ 3  ต.ไทยบุรี อ.ทาศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 
 โทร.0-7567-2227  โทรสาร.0-7567-2247,2202 
 ติดตอ คุณปวีณา  กายพันธ และคุณวิรัตน  หลังเมือง ตําแหนง นักวิชาการดานการทองเที่ยว 
 
17. หลักฐานทีใ่ชในการสมัคร 

17.1  รูปถายหนาตรงขนาด 1 น้ิว จํานวน 2 รูป 
17.2  สําเนาบัตรประชาชน/บัตรขาราชการ จํานวน 1 ใบ 
17.3  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ สกุล 

 หมายเหตุ : ตองนําเอกสารตัวจริงมาแสดงในวันสมัครและรับรองเอกสารทุกฉบับ 
 
18. คาธรรมเนยีมในการฝกอบรม 
 จํานวน 1,499 บาท/ทาน  
 
 
 
 
 
 
 



โครงการสงเสริมธุรกิจและการทองเทียวภาคใต สํานักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  
222 อาคารวิชาการ 3 ต.ไทยบุรี อ.ทาศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 โทร. 0-7567-2227โทรสาร 0-7567-2247  
Website : http://steps.wu.ac.th 
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19. กําหนดการ/หลักสูตรฝกอบรม 
 

กําหนดการฝกอบรมหลักสูตร “ศิลปะการพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานบริการ”  
 

วัน / เวลา  หัวขอในการบรรยาย 
วันเสาร ท่ี 28 พฤศจิกายน 2552 

08.30 - 09.00 ลงทะเบียนและรับเอกสารประกอบการฝกอบรม 
09.00 – 10.30  ศิลปะในการพูดในงานบริการ 
10.30 – 10.45  พักรับประทานอาหารวาง  
10.45 – 12.00  เทคนิคการพูดในโอกาสตางๆ  
12.00 – 13.00  รับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 – 14.30  ศิลปะในการฟง 
14.30 –14.45  พักรับประทานอาหารวาง 
14.45 – 15.45  Workshop การฝกปฏิบัติรายบุคคล และประเมินผลรายบุคคล 
15.45 – 16.00  ทบทวน สรุป และ ตอบขอซักถาม  

 
วัน / เวลา  หัวขอในการบรรยาย 

วันอาทิตย ท่ี 29 พฤศจิกายน 2552 
09.00 – 10.30  การปรับปรุงบุคลิกภาพใหเหมาะสม 
10.30 – 10.45  พักรับประทานอาหารวาง 
10.45 – 12.00  เทคนิคการเสริมสรางบุคลิกภาพ 
12.00 – 13.00  รับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 – 14.30  เทคนิคการบริการที่ประสบความสําเร็จ 
14.30 –14.45  พักรับประทานอาหารวาง 
14.45 – 15.45  Workshop การฝกปฏิบัติรายบุคคล และประเมินผลรายบุคคล 
15.45 – 16.00  ทบทวน สรุป และ ตอบขอซักถาม  

สรุปการฝกอบรม พิธีมอบประกาศนียบัตรแกผูฝกอบรม และพิธีปดการฝกอบรม 
 
 
 
 



 
โครงการสงเสริมธุรกิจและการทองเทีย่วภาคใต  สํานักวชิาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
อาคารวิชาการ 3 ต.ไทยบุร ีอ.ทาศาลา จ.นครศรีธรรมราช  80160  
โทรศัพท 0 7567 2227 โทรสาร 0 7567 2247 
 

 
 

รูปถาย 
 

ใบสมคัรใบสมคัรหลักสูตร หลักสูตร ““ศิลปะการพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานบริการศิลปะการพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานบริการ””  
ระหวางวันที่ ระหวางวันที่ 2288 และ  และ 2299  พฤศจิกายนพฤศจิกายน 2552 2552  

ณณ  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  จังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราช  
 

1. ช่ือ-สกุล (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………………………… 
2. เกิดวันที…่……….เดือน…………………………………พ.ศ……………อายุ……………ป 
3. นับถือศาสนา…………………………………………………………………………………. 
4. ที่อยูที่สามารถติดตอไดสะดวก  บานเลขที่/บริษัท……………………………………หมูที่……………
 ถนน.............................ซอย……………………ตําบล/แขวง…………………. 
 อําเภอ/เขต………………………จังหวัด……………………..รหัสไปรษณีย………………… 
 โทรศัพท…………………………. 
5. วุฒิการศึกษาสูงสุด…………………………………………………………………………….. 
6. การประกอบอาชีพในปจจุบัน…………………………………………………………………… 
7. วิธีการชําระเงินคาใชจายขอใหชําระกอนที่จะมีการอบรมอยางนอย 15 วัน 

 โอนเงินเขาบัญชี …………………………. บาท 
 ชื่อบัญชี โครงการสงเสริมการทองเท่ียวภาคใต 
 บัญชีออมทรัพย ธนาคารออมสิน เลขที่ 0-2000147917-7 
 พรอมสง ชื่อ เบอรติดตอ และหลักฐานการโอนเงินมาที่ 0-7567-2247 , 0 7567 2202 
  ชําระเปนเงินสด……………………………บาท 
 ชําระดวยตนเองไดท่ีหองโครงการสงเสริมธุรกิจและการทองเท่ียวภาคใต  อาคารวิชาการ 3   
 สํานักวิชาการจัดการ  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

8.  หลักฐานที่นํามาแสดง   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน                  
9. ประสงคออกใบเสร็จในนาม.................................................................................................... 
ที่อยู.............หมูที่…………ถนน.............................ซอย……………………ตาํบล/แขวง………….… 
อําเภอ/เขต…………………จังหวัด……………………..รหัสไปรษณีย……….…โทรศัพท…………… 

  ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลดังกลาวเปนความจริง 

      (ลงช่ือ)………………………………….ผูสมัคร 

      (………………………………….) 
หมายเหต ุ  คําแนะนําในการสมัครเขารวมโครงการ 

การสมัครจะสมบรูณเม่ือไดรับชาํระเงินเรียบรอยแลว  ท้ังนี ้หากไมสามารถเขารวมอบรมไดทางโครงการจะไมคืนเงินใหแต
สามารถใหบุคคลอื่นเขารวมแทนได  หรือถาหากไมมีบุคคลอื่นเขารวมแทน  ทางโครงการจะจัดสงเอกสารการอบรมให
ภายหลัง 


