
 

 
 
การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับภาคอุตสาหกรรมในช่วงที่ผ่านมายังไม่เป็นที่

แพร่หลายมากนัก อีกท้ังยังมีการน าไปประยุกต์ใช้ด้วยความเข้าใจที่แตกต่างกัน ซึ่งโดยแท้จริงแล้วปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นทั้งแนวคิดและแนวทางในการด าเนินชีวิตให้เกิดประโยชน์สุขแก่บุคลากรในทุกสาขา
ความช านาญ และในทุกระดับขององค์กรตั้งแต่ผู้ประกอบการ ผู้บริหาร หัวหน้างาน ตลอดจนพนักงาน โดย
การสร้างความสมดุลให้แก่ธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพ่ือพัฒนาองค์กรอย่างสร้างสรรค์ท าให้เกิดผลก าไรที่
ยั่งยืนมีความสุขร่วมกันทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  

  
เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรและองค์กรให้มีการบริหารจัดการและการด าเนินงาน โดยยึดหลักของ

มาตรฐานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) 
ได้จัดท าข้อก าหนด ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับหลักธรรมาภิบาลและประกาศใช้เป็น “มาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงภาคอุตสาหกรรม” (มาตรฐานเลขที่ มอก.9999) พร้อมทั้งเชิญชวนให้ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมน าไป
ประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการอย่างกว้างขวาง   

 
สถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ ในฐานะสถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม มุ่งมั่นที่จะส่งเสริม

การน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติในระดับบุคคล จึงได้เชื่อมโยงหลักคิดและข้อก าหนด มอก.
9999 สู่การปฏิบัติในรูปแบบของการสร้างอุปนิสัยที่ส าคัญ 9 ประการ ซึ่งจะช่วยสร้างเสริมให้บุคลากรด าเนิน
ชีวิตอย่างพอเพียงโดยมีความรู้น าทางและมีคุณธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว อันจะส่งเสริมให้การบริหารจัดการ
องค์กรมีความเติบโตมีผลิตภาพเพ่ิมข้ึนและประสบความส าเร็จอย่างยั่งยืน   

 
การจัดสัมมนาและศึกษาดูงานองค์กรต้นแบบ หัวข้อ “พัฒนาองค์กรอย่างสมดุลพร้อมรับการ

เปลี่ยนแปลง” วันที่ 21 – 22 ธันวาคม 2560 ครั้งนี้ มุ่งหวังให้บุคลากรมีความเข้าใจ มีแนวทางแบบปฏิบัติที่ดี
ในการพัฒนาบุคลากรด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง น าไปสู่ผลลัพธ์อันพึงประสงค์ คือ มีการพัฒนาที่
สมดุลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคง เติบโตได้อย่างยั่งยืนและมีความสุข  พร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนอย่างรวดเร็วจากสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสร้างความตระหนักและให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการ ผู้ผลิตในภาคอุตสาหกรรมใน
การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เข้ากับบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลก 



 

2. เพ่ือเชื่อมโยงปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติในภาคอุตสาหกรรม ให้เป็นหลักในการ
บริหารจัดการ การด าเนินธุรกิจและการปฏิบัติงานขององค์กรและบุคลากรทุกระดับใน
ภาคอุตสาหกรรม 

3. เพ่ือเสริมสร้างรากฐานที่มั่นคงในการด าเนินชีวิตให้กับบุคลากร โดยน้อมน าหลักการทรงงานใน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มาสร้างเป็นอุปนิสัยส าคัญ ซึ่งจะช่วยสร้างเสริมให้สามารถด าเนินชีวิตอย่างพอเพียงโดย
ใช้ความรู้น าทางและมีคุณธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว เพื่อการเติบโตของธุรกิจอย่างเข้มแข็งและ
ประสบความส าเร็จอย่างยั่งยืน   

 
ขอบเขตเนื้อหา 
กิจกรรมสัมมนา "พัฒนาองค์กรอย่างสมดุลพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง"  
วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 ณ ห้องบุษราคัม (ชั้น 32) โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ (สุขุมวิท 20) 

ก าหนดการ 
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 – 09.15 น. พิธีเปิดการสัมมนา โดยคุณพสุ  โลหารชุน  ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
09.15 – 10.30 น. “มอก. 9999 แนวทางบูรณาการอย่างสมดุล หัวใจการพัฒนาองค์กรจากปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง” โดย ส านักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) 
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
10.45 – 12.00 น. “การด าเนินธุรกิจด้วยรากฐานแห่งความพอเพียงภายใต้บริบทของการปลี่ยนแปลง” 

กรณีศึกษา บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ ามันพืช จ ากัด  
โดย คุณอดุลย์  เปรมประเสริฐ กรรมการผู้จัดการ 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.45 น. “การพัฒนาบุคลากรตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

โดย คุณธัชรินทร์  วุฒิชาติ  นกัวิชาการเพ่ิมผลผลิต  สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 
 ความจ าเป็นของภาคอุตสาหกรรมที่ต้องพัฒนาบุคลากร 
 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับการ

เปลี่ยนแปลง 
 9 อุปนิสัยพอเพียง สู่ความส าเร็จที่ยั่งยืน 

14.45 – 15.00 น. รับประทานอาหารว่าง / จบการสัมมนา 

เหมาะส าหรับ 
ผู้บริหารระดับสูง เจ้าของธุรกิจ ทั้งภาคอุตสาหกรรม  ภาคบริการ  ภาคราชการ  และบุคคลทั่วไปที่สนใจ 
 
กิจกรรมศึกษาดูงานองค์กรต้นแบบ  
วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ บริษัท แดรี่โฮม จ ากัด จ.สระบุรี (รับเพียง 40 ท่าน) 
(ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาจากองค์กรที่ให้เยี่ยมชม กรณีผู้สมัครเป็นคู่แข่งขันขององค์กรที่เข้าเยี่ยมชม) 



 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเยี่ยมชมองค์กร เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้รากฐาน
อุตสาหกรรม “สมดุล มั่นคง ยั่งยืน และมีความสุข” 

ประโยชน์ที่จะได้รับ 
เห็นตัวอย่าง ประสบการณ์ที่ดี การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้เห็นตัวอย่างหรือแนวทางปฏิบัติในแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงและกิจการเพ่ือสังคมอย่างยั่งยืน 

ก าหนดการ 
07.30 – 08.00 น. ลงทะเบียน ณ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 
08.00 – 09.30 น. ออกเดินทาง  
09.30 – 12.00 น. ศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการ บริษัท แดรี่โฮม จ ากัด สาขาชมสวน 

 แนะน าองค์กร (วิสัยทัศน์, พันธกิจ, ผลิตภัณฑ์และบริการ) 
 การบริหารจัดการธุรกิจองค์กรตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง  

ภายใต้รากฐานอุตสาหกรรม “สมดุล มั่นคง ยั่งยืน และมีความสุข 
 เยี่ยมชมโรงงาน และฟาร์ม (30 - 45 นาที) 
 สรุปบทการเรียนรู้ (Wrap Up Session) : สิ่งที่ได้รับจากกิจกรรมสัมมนา

และศึกษาดูงาน โดย คุณธัชรินทร์  วุฒิชาติ  นักวิชาการเพ่ิมผลผลิต  
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 

 ถาม – ตอบ 
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารแดรี่โฮม สาขาชมสวน 
13.00 – 13.30 น. ออกเดินทาง 
13.30 – 14.30 น. แวะชมสวนมิ่งมงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 
14.30 – 16.00 น. เดินทางกลับ 

เหมาะส าหรับ 
ผู้บริหารระดับสูง เจ้าของธุรกิจ ทั้งภาคอุตสาหกรรม  ภาคบริการ  ภาคราชการ  และบุคคลทั่วไปที่สนใจ 
 
ค่าธรรมเนียม 

กิจกรรม ประเภท ค่าใช้จ่าย ต่อ 1 คน 
ค่าใช้จ่าย ต่อ 2 คน              
(ท่านที่ 2 ลด 20%) 

ค่าใช้จ่าย ต่อ 3 คน                  
(ท่านที่ 3 ลด 25%) 

 
 

สัมมนา 

สมาชิก 1,200 บาท 
รวม vat 7% = 1,284 บาท 

2,160 บาท                         
รวม vat 7% = 2,312 บาท 

3,060 บาท                         
รวม vat 7% = 3,275 บาท 

บุคคลทั่วไป 1,500 บาท 
รวม vat 7% = 1,605 บาท 

2,700 บาท                         
รวม vat 7% = 2,889 บาท 

3,825 บาท                         
รวม vat 7% = 4,093 บาท 



 

 
 

*ศึกษาดูงาน 

สมาชิก 1,500 บาท 
รวม vat 7% = 1,605 บาท 

2,700 บาท                         
รวม vat 7% = 2,889 บาท 

3,825 บาท                         
รวม vat 7% = 4,093 บาท 

บุคคลทั่วไป 1,800 บาท 
รวม vat 7% = 1,926 บาท 

3,960 บาท                         
รวม vat 7% = 4,238 บาท 

5,310 บาท                         
รวม vat 7% = 5,682 บาท 

 
 

สัมมนา + 
*ศึกษาดูงาน 

สมาชิก 2,500 บาท 
รวม vat 7% = 2,675 บาท 

4,500 บาท                         
รวม vat 7% = 4,815 บาท 

6,375 บาท                         
รวม vat 7% = 6,822 บาท 

บุคคลทั่วไป 3,000 บาท 
รวม vat 7% = 3,210 บาท 

5,400 บาท                         
รวม vat 7% = 5,778 บาท 

7,650 บาท                         
รวม vat 7% = 8,186 บาท 

 
*ศึกษาดูงาน ราคารวมค่าเอกสาร ค่าเดินทาง ค่าอาหารว่าง และค่าอาหารกลางวัน 

สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิจึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% 
 

วิธีการสมัครและช าระเงิน 
 กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม 
 วิธีการช าระเงิน  

o โอนเงินผ่านธนาคารกรุงเทพ สาขาอาคารยาคูลท์ สนามเป้า บัญชีสะสมทรัพย์  
ชื่อบัญชี “มูลนิธิเพ่ือสถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ” เลขทีบ่ัญชี 210-0-50861-9 หรือ    

o สั่งจ่ายเช็คในนาม “มูลนิธิเพ่ือสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ” หรือ  
“The Foundation for Thailand Productivity Institute”  

 ส่งใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมหลักฐานการช าระเงินมาที่ E-mail: promotion@ftpi.or.th หรือ 
Fax: 0-2619-8096  

 กรณียกเลิก กรุณาแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2560 มิฉะนั้นสถาบันขอสงวน
สิทธิ์ในการคืนเงินค่าอบรม 50% เท่านั้น 
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  
ฝ่ายส่งเสริมการเพ่ิมผลผลิต สถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ  
โทรศัพท์ 0-2619-5500 ต่อ 425 (ธนัญญา) 429 (วัชชิระ) 
โทรสาร 0-2619-8096  
E-mail: promotion@ftpi.or.th      
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