ชื่อหลักสูตร การพัฒนาผู้นําและบุคลากร เพื่อป้องกันการพูดผิด วางตนผิดและปฎิบตั ผิ ิดจาก
แบบแผนในรัฐพิธี พิธีราชการ พิธีการทัว่ ไป และศาสนพิธี เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
เหตุผลและความจําเป็ น
พิธีการเป็ นส่วนสําคัญของวัฒนธรรมไทย เป็ นวิถีชีวิตคนไทย เป็ นส่วนหนึง่ ที่สง่ เสริ มสถาบัน
ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริ ย์ หล่อหลอมจิตใจให้ สํานึกความเป็ นคนไทย มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม
โดดเด่นประจําชาติและมุง่ ให้ คนไทยมีความรัก เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ แต่เรื่ อง
พิธีการนันละเอี
้
ยดอ่อน ประณีตบรรจง มีแบบแผนและความเป็ นมาจากศาสนาและโบราณราชประเพณี
ถ้ าไม่ศกึ ษาให้ ลกึ ซึ ้งจริ ง ๆ ก็ปฏิบตั ผิ ิด เช่นใช้ คําว่า จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ซึง่ ไม่ถกู ต้ อง ใช้ คํา
ว่า โอกาส กับ วโรกาส เทิดพระเกียติ กับ เฉลิมพระเกียรติ กําหนดการ กับ หมายกําหนดการ สับสน
วางพุม่ เงินพุม่ ทองสับสนอะไรวางด้ านใด บางคนประดับเหรี ยญที่ระลึกพระราชทานไปในงานอวมงคลซึง่
ไม่ถกู ต้ อง มีหน่วยงานหลายหน่วยตังเครื
้ ่ องทองน้ อยไม่ถกู ต้ อง สับสนว่าหันพุม่ ไปทางใด หันธูปเทียนไป
ทางใด ประกอบกับทางราชการก็จะมีระเบียบปฏิบตั ิออกมาใหม่เรื่ อย ๆ เช่น การถวายความเคารพของ
ข้ าราชการสตรี การห้ ามถือที่กรวดนํ ้าให้ ประธานกรวดนํ ้า และห้ ามใช้ เก้ าอี ้สีทองในพิธีการศาสนา
ซึง่ บางคนไม่ศกึ ษาก็จะปฏิบตั ผิ ิด อนึง่ ผู้นํา ผู้บริหารทุกระดับมีโอกาสบ่อยครัง้ ในการเป็ นประธานในพิธี
มีโอกาสพูดหรื อกล่าวและปฏิบตั ติ นในพิธีการต่างๆ ทังของราชการและพิ
้
ธีการประจําท้ องถิ่น หากไม่มี
ความรู้ ความเข้ าใจก็จะเคอะเขิน พูดผิด ปฎิบตั ผิ ิดและไม่องอาจสง่างาม ทําให้ เสียภาพลักษณ์ขององค์กร
จึงมีความจําเป็ นที่ผ้ นู ํา ผู้บริ หารและบุคลากรทุกระดับ ควรที่จะได้ รับการพัฒนาในเรื่ องนี ้
วัตถุประสงค์
๑.เพื่อให้ ผ้ ผู า่ นการอบรมมีบคุ ลิกภาพที่ดแี ละปรากฏตัวอย่างสง่างามในทุกพิธีการ
๒. เพื่อให้ ผ้ ผู ่านการอบรมมีความรู้ความเข้ าใจอย่างถูกต้ องในการใช้ ศพั ท์แสงที่สําคัญ และ
ราชาศัพท์ท่ีมกั ใช้ ผิดในพิธีการสําคัญ รวมถึงภาษาบาลีที่เกี่ยวกับศาสนพิธี
๒.เพื่อให้ ผ้ ผู ่านการอบรมมีความรู้ความเข้ าใจอย่างถูกต้ องในเนื ้อหาและขันตอนวิ
้
ธีการ
ปฏิบตั ทิ งในรั
ั ้ ฐพิธี พิธีทางราชการ พิธีการทัว่ ไปและศาสนพิธี
๓.เพื่อให้ ผ้ ผู ่านการอบรมสามารถนําความรู้ความเข้ าใจไปปฏิบตั ไิ ด้ จริ งในการพูด กล่าวและ
ปฏิบตั ิตนในพิธีการทุกรู ปแบบอย่างถูกต้ องตามแบบแผนวัฒนธรรมอันดีงาม
๔.เพื่อให้ ทีมงาน เช่นเลขานุการ ฝ่ ายอํานวยการ ฝ่ ายบริหารทัว่ ไปหรื อที่เรี ยกชื่ออื่นๆ หรื อ

พิธีกร ที่ผา่ นการอบรม มีความรู้ความเข้ าใจควบคูก่ นั ไป ในอันที่จะช่วยเหลือผู้นําให้ มีความสง่างาม ไม่ให้
เคอะเขิน สร้ างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร
เนือ้ หาหลักสูตร

ประกอบด้ วยเนื ้อหาหลักทังทฤษฎี
้
และฝึ กปฎิบตั ิ ดังนี ้

๑.บุคลิกภาพและมารยาทในพิธีการ
๒.การกล่าวในโอกาสต่าง ๆ และการกล่าวเมื่อได้ รับเชิญกะทันหัน
๓.วิเคราะห์ เจาะลึก ฝึ กปฎิบตั กิ ารใช้ ศพั ท์แสง ถ้ อยคําและราชาศัพท์ที่มกั ใช้ ผิด
๔.ฝึ กปฎิบตั เิ ป็ นประธานในพิธีการต่าง ๆ ที่ถกู ต้ อง (ภาพรวมและเฉพาะงานพิธีการสําคัญ)
๕.ฝึ กอ่านคํายากที่มกั พบบ่อยในคํากล่าวในพิธีการ ทังภาษาไทยและบาลี
้
(ที่เกี่ยวข้ อง)

๖.เกร็ ดความรู้ และข้ อปฎิบตั เิ กี่ยวกับรัฐพิธีและพิธีการสําคัญ
๗.บทบาทหน้ าที่ของบุคลากรในการส่งเสริ มภาพลักษณ์ผ้ นู ําให้ โดดเด่นสง่างามในพิธีการ
ตัวอย่ างเนือ้ หาของแต่ ละหัวข้ อ
๑.บุคลิกภาพและมารยาทในพิธีการ ( ภูมิฐาน ปรับลุค บุคลิ ก พลิ กมาด)
๑.๑ การแต่งกายที่ประณีตเหมาะสม -การใส่สทู กลัดหรื อไม่กลัดกระดุม โอกาสใด ห้ ามกลัดเม็ด
ใด -แต่งเครื่ องแบบประดับเครื่ องราชฯ เน้ นที่มกั แต่งผิด เช่นสตรี ประดับเครื่ องราชฯ ที่อกซ้ าย ก็ผิด
-ผู้ที่ยงั ไม่มีเครื่ องราชฯ แต่งเครื่ องแบบเต็มยศอย่างไรให้ ดเู ท่เหมือนมีเครื่ องราชฯ -การประดับเข็มที่ระลึก
พระราชทานในงานอวมงคลได้ หรื อไม่ -ใครบ้ างมีสิทธิ์ประดับเหรี ยญที่ระลึกพระราชทาน
๑.๒ การยืน การนัง่ ที่เป็ นทางการ หรื อกึ่งทางการ บุรุษสตรี ตา่ งกัน ห้ ามนัง่ กับคูส่ มรสในโอกาสใด
๑.๓ มารยาทในพิธีการสําคัญ เช่นการปรากฎตัว โอกาสใดประนมมือ หรื อไม่ประนมมือ
ถอดรองเท้ าหรื อไม่ถอด ในโอกาสใด การนัง่ ที่ชดุ รับแขกในฐานะแขกสําคัญ ทําอย่างไร
๒.การกล่ าวในโอกาสต่ างๆ และการกล่ าวเมื่อได้ รับเชิญแบบกะทันหัน(วาจาต้องใจ ) เช่น
-หลักการทัว่ ไป หรื อภาพรวม ในการกล่าว -การกล่าวแบบได้ รับเชิญกะทันหัน –การกล่าว
ภายหลังผู้ใหญ่ - การกล่าวในฐานะไปแทนผู้บงั คับบัญชา -การกล่าวกล่าวในงานต่าง ๆ เช่นการกล่าว
ในการเปิ ดอบรม การกล่าวในงานมงคลสมรส การกล่าวในโอกาสรับตําแหน่งใหม่ การกล่าวต้ อนรับ ฯลฯ
๓.วิเคราะห์ เจาะลึก ฝึ กปฎิบัตกิ ารใช้ ศัพท์ แสง ถ้ อยคําและราชาศัพท์ ที่มักใช้ ผิด (มี ภูมิรู้ สู่ความ
ภูมิฐาน)

(รวมถึงราชาศัพท์ที่กระทรวงมหาดไทยแจ้ งเมื่อ ๒๖ กรกฏาคม ๒๕๖๑ )

๓.๑ กลุม่ คําที่ห้ามใช้ เช่น ถวายความจงรักภักดี “ขอให้ พระองค์มีพระชนมพรรษายิ่งยืน
นาน” ผ้ ามหาบังสุกลุ ผ้ ามหากุศล ไตรเอก จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ฯพณฯ
๓.๒ กลุม่ คําที่ต้องใช้ แบบระมัดระวัง เช่น โอกาส วโรกาส เทิดพระเกียรติ เฉลิมพระกียรติ
กําหนดการ หมายกําหนดการ หมายรับสัง่ ไทยทาน ไทยธรรม คําเหล่านี ้ใช้ ตา่ งกัน
๓.๓ กลุม่ คําหรื อข้ อความที่ต้องฝึ กให้ คล่องปาก เพื่อไม่เคอะเขินและมีความสง่างามในการกล่าว
เช่น พระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย ที่มีการเปลี่ยนแปลงมากในปั จจุบนั ชื่อพระสมณศักดิใ์ นจังหวัดหรื อ
ในท้ องถิ่น สูตรสําเร็ จการกล่าวอวยพรในงานต่าง ๆ
๔.ฝึ กปฎิบัตเิ ป็ นประธานในพิธีการต่ าง ๆ ที่ถูกต้ อง (ภาพรวม และเฉพาะงานพิธีการสําคัญต่าง ๆ)
(องอาจ มาดเท่)
๔.๑ การจุดธูปเทียนที่ถกู ต้ อง –จุดเล่มไหนก่อน –คํานับกี่ครัง้ –อ่าน หรื อไม่อา่ นคํากล่าว โอกาส
ไหน อย่างไร –การอ่านคํากล่าวแบบมีมาดเหนือชัน้ -การทักบุคคลสําคัญในงาน -ระดับภาษาที่ใช้ ใน
การกล่าว และการบรรยายพิเศษหรื อทักทาย ต่างกัน
๔.๒ การเป็ นประธานในพิธีการต่าง ๆ เช่น -ในรัฐพิธี -งานเปิ ดอบรมสัมมนา –งานมงคลสมรส
แบบทัว่ ไป -งานมงคลสมรสแบบวัฒนธรรม (ห้ ามใช้ นิ ้วชี ้เจิมหน้ าบ่าวสาว) -งานฌาปนกิจศพ
–การทอดผ้ าบังสุกลุ -งานพระราชทานเพลิงศพ -งานสวดพระอภิธรรมศพ ฯลฯ
๕.ฝึ กอ่ านคํายากที่มักพบบ่ อยในคํากล่ าวในงานพิธีการ ทัง้ ภาษาไทยและบาลี
(กรณีที่ต้องอ่านคําถวายทานต่าง ๆ ที่เจ้ าหน้ าที่เขียนเป็ นแบบบาลี) (พูดคล่อง ว่องไว ไร้เคอะเขิ น)

๕.๑ คําภาษาไทยที่อา่ นยากที่มกั จะมีในคําล่าวถวายราชสดุดแี ละในพิธีการต่าง ๆ เช่น
ทิพยพิมานมาศ จตุรพิธพร หิตานุหิตประโยชน์ ดํารงสิริรัชพิพฒ
ั นไพบูลย์ เถลิงถวัลยราชสมบัติ สรรพ
โรคาพยาธิ ภยั พิบตั ิ (บางคนอ่านว่า พะยาด ซึง่ ผิด) อัครศาสนูปถัมภก บูรพมหากษัตริ ยาธิราช
๕.๒ หลักการอ่านคําบาลีเฉพาะที่เกี่ยวข้ องในศาสนพิธีและพิธีการต่าง ๆ เช่น
-ฉายาพระ เขมรโต ไม่อา่ น ขะ- เหมน- โต ให้ อา่ นว่า เข- มะ-ระ- โต - หิตาย ไม่อา่ น
หิ- ตาย ให้ อา่ นว่า หิ- ตา- ยะ - เสียง เอย เช่น อาหุเนยฺโย ไม่อา่ น เนย- โย ให้ อา่ น ไนย โย คําอาราธนา
และคําถวายทานที่พิธีกรมักจะผิดกันมาก สามารถแนะนําพิธีกรได้ เช่น พรหมา...สะหัมปติ... อนธิวรัง...
วิ�ฺ�หู ีต.ิ . คําเหล่านี ้ อ่านอย่างไร ถวายสังฆทาน ใช้ วา่ ...สังฆะทานานิ...ถวายผ้ าป่ าใช้ วา่ ... ปั งสุกลู านิ
... ถวายเงิน ใช้ วา่ .... จตุปัจจะยานิ... เหล่านี ้ผิดทังนั
้ น้ มีคําตอบให้ ชดั เจนในวันอบรม

๖.เกร็ดความรู้ และข้ อปฎิบัตเิ กี่ยวกับรั ฐพิธีและพิธีการสําคัญๆ (รวมถีงเรื่ องใหม่ ๆ ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงในปั จจุบนั ) (สร้างอัตลักษณ์ หวั ใจไทย ใฝ่ เทิ ดทูน) เช่น
- เครื่ องทองน้ อย ธูปเทียนแพ ใช้ อย่างไร ต่างกันอย่างไร -มหากาพย์เรื่ องวางพุม่ เงินพุม่ ทอง
ที่ผ้ คู นสับสนเข้ าใจยากจนถึงวันนี ้ มีคําตอบอย่างละเอียด –การเชิญชวนดื่มอวยพร มีขนตอนและวิ
ั้
ธีการ
อย่างไร -ในรัฐพิธีนงั่ คุกเข่าอาราธนาศีลได้ หรื อไม่ - ถือที่กรวดนํ ้าให้ ประธานในพิธีกรวดนํ ้าได้ หรื อไม่
- เก้ าอี ้สีทอง ปั จจุบนั ใช้ ได้ หรื อไม่ ทังพระและฆราวาส
้
-การถวายความเคารพแบบใหม่ของสตรี -การรับ
พระราชทานเครื่ องราชฯ ต่อหน้ าพระบรมฉายาลักษณ์ -ประกอบพิธีวนั ใด หันหน้ าทางทิศใด ฯลฯ
๗.บทบาทหน้ าที่ของบุคลากรในการส่ งเสริมภาพลักษณ์ ผ้ ูนําให้ โดดเด่ นสง่ างามในพิธีการ
(รู้ใจนาย เข้าใจงาน) เช่น
๗.๑ ประสานขอรายละเอียดโครงการมาศึกษาล่วงหน้ า เช่น -คํากล่าวรายงาน คํากล่าวเปิ ด
-ชื่อบุคคล สําคัญที่จะต้ องทักหรื อขอบคุณ (พร้ อมวิธีการอ่านชื่ออย่างถูกต้ องกรณีอา่ นยาก เช่น พชร (พด
หรื อ พัชระ) รชต (ระชะตะ หรื อ ระชด) พระพิศาลธรรมวาที (พิศาล หรื อ พิศาละ)( ทํา วา ที หรื อ ทํา มะ
วา ที) -ประสานขอรายละเอียดขันตอนปฎิ
้
บตั จิ ริ ง เช่น กล่าวเปิ ดแล้ วมีกิจกรรมอะไร บ้ าง
๗.๒ บางกรณีต้องแนะนําวิธีการทําให้ ประธานสง่างาม เช่น -การตังไมค์
้ ให้ ได้ ระดับส่วนสูง
ของประธาน และการมีไมค์สํารอง -จุดที่จะยืนมอบโล่มอบทุน หันหน้ าไปทางไหน ช่างภาพอยูท่ างไหน
–เสนอแนะการเตรี ยมธูปเทียนให้ จดุ ติดง่าย -คนยื่นเทียนชนวนยืนรอประธานให้ พร้ อม -ถ้ ามีการไหว้ พระ
ต้ องเรี ยนท่านก่อน
๗.๓ แจ้ งความชอบหรื อไม่ชอบส่วนตัวของประธานให้ เจ้ าของงานได้ ทราบ เช่น
-ไม่ชอบให้ เข้ าแถวต้ อนรับ หรื อ กลัดดอกไม้ ที่ปกเสื ้อ -ไม่ชอบให้ อา่ นประวัติวิทยากรยืดยาว
-ไม่ชอบให้ ยื่นโน้ ตเตือนว่า ใกล้ หมดเวลา -ไม่ชอบดื่มกาแฟผงผสมสําเร็ จรูป –ไม่ชอบให้ เสิร์ฟกาแฟหรื อ
อาหารว่างแก่ผ้ เู ข้ าอบรมขณะที่ทา่ นบรรยาย -หรื อชอบให้ ถ่ายภาพมากๆ เพื่อการประชาสัมพันธ์
๗.๔ ถ้ าเป็ นการประชุมกลุม่ เล็ก ไม่เกิน ๒๐ คน ประธานจําชื่อไม่ได้ ทงหมด
ั้
ให้ เสนอแนะจัดทํา
ผังที่นงั่ ว่าใครนัง่ จุดใด แล้ วมอบให้ ท่านประธาน จะได้ เรี ยกชื่อ และสบตา ถูกต้ อง เป็ นความภูมิใจของผู้
เข้ าประชุม และ เป็ นความสง่างามของประธาน ฯลฯ
....................................................

ลักษณะการฝึ กอบรม บรรยาย แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ตอบคําถาม ทําแบบทดสอบ ๖๐

%

สาธิ ตและ

(ใช้ เวลา ๒ วัน หรื อ ๑๒-๑๔ ชัว่ โมง)

ฝึ กฏิบตั ิ ๔๐%

สื่อที่ใช้ ประกอบการอบรม เพาว์เวอร์ พอยท์ วีดทิ ศั น์ ภาพนิ่ง และเอกสารประกอบ
กลุ่มเป้าหมาย
๑.ผู้บริ หาร รองหรื อผู้ชว่ ยผู้บริ หาร หรื อ ผู้นําทุกระดับ

๒.บุคลากรในกลุม่ อํานวยการ บริ หารทัว่ ไป เลขานุการ หน้ าห้ อง มือขวา ทีมงานหรื อที่
เรี ยกชื่ออย่างอื่นที่มีบทบาทช่วยทําให้ ภาพลักษณ์ผ้ บู ริ หาร ผู้นํา สง่างาม นําชื่อเสียงมาสูอ่ งค์กร
๓.ผู้ทําหน้ าที่พิธีกรในพิธีการต่าง ๆ และผู้สนใจทัว่ ไป
ข้ อมูลวิทยากร
นายทองสุข มันตาทร ข้ าราชการบํานาญ วิทยากรอิสระ
ที่อยู่ ๓๓๓/๔๗ หมูบ่ ้ านเซนทาร่าวิล มะลิวลั ย์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๘๑ ๘๗๘๕๗๓๐
โทรสาร ๐๔๓ ๒๔๗๑๓๘

อีเมล์.thongsookm@hotmail.com

การศึกษา
-เปรี ยญธรรม ๘ ประโยค -ปริ ญญาตรี เกียรตินิยม ภาษาไทย (มศว มหาสารคาม)
-ปริ ญญาโทบริ หารการศึกษา (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
ประสบการณ์ การรั บราชการ
-ศึกษาธิการจังหวัด (นักบริ หาร)
(นักฝึ กอบรม)

- ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาผู้บริ หารการศึกษา

-ผู้อํานวยการสํานักผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ (นักวิชาการศึกษา)

รางวัลที่ได้ รับ
-เสมาทองคํา ศึกษาธิการดีเด่น -ครุฑทองคํา ข้ าราชการพลเรื อนดีเด่น
-รางวัลพระราชทานพระธาตุนาดูน ทองคํา ศิษย์เก่าดีเด่น (มศว มหาสารคาม ) -รางวัลพระราชทาน
เสมาธรรมจักร บุคคลผู้ทําประโยชน์ให้ แก่พระพุทธศาสนา

ผลงานวิชาการ หนังสือประกอบการบรรยาย เช่น
-ศิลปะการพูดและการเป็ นพิธีกร
-๖๐๐ คําถาม พิธีกร พิธีการ
-รวมทีเด็ด เกร็ ดการพูด
- รวมมุก ประยุกต์ใช้
ประสบการณ์ การเป็ นวิทยากร ๒๕ ปี บรรยายเรื่ อง
-เทคนิคการพูดในที่ชมุ ชน
-การเป็ นพิธีกร และการจัดพิธีการ
-บุคลิกภาพและการวางตนของคนทํางาน
-การบริ การที่มีคณ
ุ ภาพ
-การทํางานอย่างมีความสุข(คนสําราญ งานสําเร็จ)
-ศาสนพิธี
-การบรรยายให้ มีอารมณ์ขนั หรื อ เทคนิคขันเทพการเป็
้
นวิทยากรมืออาชีพ
-คุณธรรมผู้บริ หาร หรื อ คุณธรรมจริ ยธรรมในการทํางาน
–การเจริ ญรอยตามพระยุคลบาท (ศาสตร์ พระราชาเน้ นเศรษฐกิจพอเพียง)
................................................

หมายเหตุ ผู้ผ่านการอบรมจะได้ รับเชิญให้ เข้ ากลุม่ ลายน์เพื่อปรึกษาข้ อสงสัยบางอย่างที่พบในภาคปฏิบตั ิ
และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เข้ าอบรมด้ วยกัน เป็ นการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิต

