
 

หลักสูตร 
๙ อุปนิสัยพอเพียงสู่ความส าเรจ็ที่ยัง่ยืน 
9 Habits Leading to Sufficiency Path for Sustainable Success 

 

 
 

จากสภาพการแข่งขันทางธุรกิจในปจัจบุัน ท าให้องค์กรต่าง ๆ  ให้ความส าคัญกับการเติบโตอย่างยั่งยนื 
(Sustainable Development) ดังจะเห็นได้จากการมีหน่วยงานด้านการบริหารความยั่งยืน และแผนงานด้าน
ความยั่งยืนเพิ่มมากขึ้น  นอกจากนี้บทเรียนในอดีตของไทย ที่ผ่านช่วงวิกฤติเศรษฐกิจ ปี 2540 ได้เห็นเป็นที่
ประจักษ์ถึงแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่จะเป็นทางเลือก ทางรอด ของสังคมไทย แนวนโยบาย
แห่งรัฐจึงผลักดันให้องค์กรน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอ
ดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ ๙ มาประยุกต์ใช้ในองค์กร เพื่อใช้เป็นแนวทางการบริหารจัดการ และการพัฒนา
บุคลากรให้เป็นคนดี คนเก่ง มีศักยภาพสูง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต น าพาองค์กร สังคม และ
ประเทศ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 
วัตถุประสงค์ 

1. ระดับบุคคล เป็นการพฒันาศักยภาพของบุคลากร สร้างค่านิยมที่ก่อให้เกิดอปุนสิัยพอเพียง 
 เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากร ส าหรบัการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
 เพื่อใหบุ้คลากรน าความรูจ้ากการอบรมไปสู่การปฏิบัติ เกิดผลิตภาพ Human 

Productivity 
2. ระดับองค์กร เพื่อให้องค์กรมีผลิตภาพที่ดีข้ึนและมีการเตบิโตอย่างยั่งยืน 

 
รูปแบบการอบรม 
การบรรยาย ประกอบกจิกรรมการเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติจาก Group Workshop 
 
เหมาะส าหรับ 

 ผู้ประกอบการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ด้านพฒันาบุคลากร และพนักงานในองค์กร ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายใน
การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน 

 ผู้สนใจทั่วไป  
 

ระยะเวลา  2 วัน  วันที่ 3-4 เมษายน 2561 ณ โรงแรมจสัมินซิตี้ สุขุมวิท 23    



 

 
วิทยากร   

 คุณธัชรินทร์ วุฒิชาติ  นักวิชาการเพิ่มผลผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแหง่ชาติ 
 คุณรติกร บัวค า  นักวิชาการเพิ่มผลผลิต สถาบันเพิม่ผลผลติแห่งชาติ 

 
หัวข้อการอบรม 
วันที่ 1 เวลา 9.00 – 16.00  
- ความเปลี่ยนแปลงของโลก และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 
- ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : อยู่รอด พอเพียง ยั่งยืน 
  Group Workshop 1 ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
- ๙ อุปนิสัยพอเพียง สู่ความส าเรจ็ที่ยั่งยืน ช่วงที่ 1 ใช้อย่างพอประมาณ  
  (อุปนิสัยพอเพียงที่ ๑-๓; รู้จักตัวเอง, รู้คุณค่าของทรัพยากรและธรรมชาติ, เป็นมิตร แบง่ปัน) 
  Group Workshop 2 สมดุลชีวิต 
 
วันที่ 2 เวลา 9.00 – 16.00  
- ๙ อุปนิสัยพอเพียง สู่ความส าเรจ็ที่ยั่งยืน ช่วงที่ 2 คิดอย่างมีเหตุมผีล  
  (อุปนิสัยพอเพียงที่ ๔-๖; ใฝ่รู้และสร้างสรรค์สิ่งใหม่, มององค์รวม, รอบคอบ) 
  Group Workshop 3 Dare to dream, Dream come true 
- ๙ อุปนิสัยพอเพียง สู่ความส าเรจ็ที่ยั่งยืน ช่วงที่ 3 เปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน  
  (อุปนิสัยพอเพียงที่ ๗-๙; เปิดใจรับสิ่งใหม,่ มองการณ์ไกล, มุ่งมั่นอย่างมีเป้าหมาย) 
  Group Workshop 4 กรณีศึกษา วิกฤติขององค์กร 
- หลักการสร้างอปุนิสัยและสง่เสรมิการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในองค์กร 
 
ค่าธรรมเนียม 
 

สถานะ ราคาปกต ิ Promotion 

สมาชิกสถาบัน 
7,000 บาท/ท่าน  

(รวม VAT 7%=7,490) 
- สมัคร 3 ท่าน รับส่วนลดก่อน VAT 

รวม 1,000 บาท 
- สมัคร 5 ท่าน รับส่วนลดก่อน VAT 

รวม 2,000 บาท บุคคลทั่วไป 
8,000 บาท/ท่าน  

(รวม VAT 7%=8,560) 

 สถาบันจดทะเบียนในนามมลูนิธิจงึได้รับยกเว้น หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%   
 ราคานีร้วมอาหารว่าง อาหารกลางวัน และเอกสารประกอบการอบรม  
 ผู้เข้าอบรมจะได้รบัประกาศนียบัตร เมือ่เข้าอบรมต่อเนื่องอย่างน้อย 80% ของเวลาอบรม 

 
 
 



 

วิธีสมัครและช าระเงิน 
 ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์  
 วิธีการช าระเงิน  

o โอนเงินผ่านธนาคารกรุงเทพ สาขาอาคารยาคูลท์ สนามเป้า บัญชีสะสมทรัพย์  
ช่ือบัญชี “มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิม่ผลผลิตแหง่ชาติ” เลขที่บัญชี 210-0-50861-9 หรือ    

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

 ส่งหลักฐานการช าระเงินมาที่ E-mail: promotion@ftpi.or.th หรือ Fax: 0-2619-8096  
 กรณียกเลิก กรุณาแจ้งเป็นลายลกัษณ์อักษร ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2561 มิฉะนั้นสถาบันขอสงวน

สิทธ์ิในการคืนเงินค่าอบรมเพียง 50%  
 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเตมิ  
ฝ่ายสง่เสรมิการเพิ่มผลผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ  
โทรศัพท์ 0-2619-5500 ต่อ 426 (กิตติมา) 429 (วัชชิระ) 
โทรสาร 0-2619-8096  
E-mail: promotion@ftpi.or.th      
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