
 

 

สถาบันเพ่ิมผลผลิตแห�งชาติ   สถาบันเครือข�ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญร�วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานองค(กรต)นแบบ   

การเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของโลกในป�จจุบัน ส งผลให#ประเทศไทยต#องเผชิญกับความท#าทายต าง ๆ จาก    
ทุกรอบด#านและต#องยืนหยดัอยู ในสังคมโลกได#อย างเข#มแข็งโดยไม สญูเสยีความเป.นตัวของตัวเอง ดังน้ัน ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห งชาติ ตั้งแต ฉบับท่ี 10 เป.นต#นมา จึงได#มุ งเน#นและให#ความสําคัญกับการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช#เป.น
แนวทางเพ่ือกําหนดยุทธศาสตร8การพัฒนาประเทศไปสู ความสมดุลยั่งยืนและมภีูมิคุ#มกันท่ีด ี  ด#วยเหตุท่ีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เป.นท้ังแนวคิดและแนวทางในการดําเนินชีวิตให#เกิดประโยชน8สุขแก บุคลากรในทุกสาขาความชํานาญและในทุกระดับของ
องค8กร ตั้งแต ผู#ประกอบการ ผู#บริหาร หัวหน#างาน ตลอดจนพนักงาน โดยการสร#างความสมดลุให#แก ธุรกิจ สังคมและสิ่งแวดล#อม   
เพ่ือพัฒนาองค8กรอย างสร#างสรรค8ทําให#เกิดผลกําไรท่ียั่งยืนมีความสขุร วมกัน อน่ึง การเรยีนรู#โดยตรงกับองค8กรท่ีมีบทบาทในการ
รณรงค8ส งเสริมและเผยแพร องค8ความรู#ดังกล าวน้ัน  นับเป.นป�จจัยสาํคัญยิ่งท่ีมีส วนเสริมสร#างให#ผู#เข#าร วมกิจกรรมรับรู# เข#าใจและเข#าถึง
แก นแท#ของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได#ชัดเจนยิ่งข้ึน 

เพ่ือให#เกิดผลสมัฤทธ์ิดังกล าวข#างต#น สถาบันเพ่ิมผลผลติแห งชาต ิ โดยได#รับมอบหมายจากกระทรวงอุตสาหกรรม จึงได#
กําหนดจัดกิจกรรมข้ึนโดยแบ งออกเป.น 2 ส วน ได#แก  (1) กิจกรรมการเรียนรู#ผ านการฝBกปฏบัิติจริง ณ  สํานักงานพิพิธภณัฑ8เกษตร
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเดจ็พระเจ#าอยู หัว  องค8กรภายใต#การกํากับดูแลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ8  ซ่ึงมีวัตถุประสงค8หลัก
ในการเผยแพร พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย8ไทยกับความสมัพันธ8ในด#านการเกษตร ตั้งแต อดีตถึงป�จจุบัน 
ตลอดจนเป.นศูนย8กลางในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภมูิป�ญญานวัตกรรมเกษตรไทย และ (2) กิจกรรมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ โดยสถาบันเพ่ิมผลผลติแห งชาติ  ในฐานะสถาบันเครือข ายของกระทรวงอุตสาหกรรม  มุ งมั่นท่ีจะส งเสรมิการนําปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู ปฏิบัติในระดับบุคคล จึงได#เช่ือมโยงหลักคิดในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู การปฏิบัติใน
รูปแบบของการสร#างอุปนิสัยท่ีสาํคัญ ๙ ประการ    ซ่ึงจะช วยสร#างเสริมให#บุคลากรดําเนินชีวิตอย างพอเพียงโดยมีความรู#นําทางและมี
คุณธรรมเป.นเครื่องยึดเหน่ียว  อันจะส งเสริมให#การบริการจัดการองค8กรมีความเติบโต  มีผลติภาพเพ่ิมข้ึนและประสบความสําเร็จ
อย างยั่งยืน   

กิจกรรมศึกษาดูงานและสัมมนาเชิงปฏิบัติการภายใต#หัวข#อ “๙ อุปนิสัยพอเพียง สู ความสําเรจ็ท่ียัง่ยืน” กําหนดจัดข้ึนใน
วันท่ี 5 – 6 มิถุนายน 2561   โดยมุ งหวังให#บุคลากรมีความเข#าใจ มีแนวทางแบบปฏิบัติท่ีดีในการพัฒนาบุคลากรด#วยหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง นําไปสู ผลลัพธ8อันพึงประสงค8 คือ มีการพัฒนาท่ีสมดลุท้ังในด#านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล#อม มีความมั่นคง 
เติบโตได#อย างยั่งยืนและมีความสขุ     พร#อมรับการเปลีย่นแปลงท่ีเกิดข้ึนอย างรวดเร็วจากสภาพแวดล#อมท้ังภายในและภายนอก  
 

วัตถุประสงค� 

1. เพ่ือสร#างความตระหนักและให#ความรู# ความเข#าใจแก ผู#ประกอบการ ผู#ผลิตในภาคอุตสาหกรรมในการบูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให#เข#ากับบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลก 

2. เพ่ือเช่ือมโยงปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู การปฏิบัติในภาคอุตสาหกรรม ให#เป.นหลักในการบริหารจัดการ การ
ดําเนินธุรกิจและการปฏิบัติงานขององค8กรและบุคลากรทุกระดับในภาคอุตสาหกรรม 

3. เพ่ือเสรมิสร#างรากฐานท่ีมั่นคงในการดําเนินชีวิตให#กับบุคลากร    โดยน#อมนําหลักการทรงงานในพระบาทสมเดจ็    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาสร#างเป.นอุปนิสัยสําคัญ 
ซ่ึงจะช วยสร#างเสรมิให#สามารถดาํเนินชีวิตอย างพอเพียงโดยใช#ความรู#นําทางและมคุีณธรรมเป.นเครื่องยึดเหน่ียว เพ่ือ
การเติบโตของธุรกิจอย างเข#มแข็งและประสบความสาํเร็จอย างยั่งยนื   

 

เหมาะสําหรับ 

ผู#บริหารระดับสูง เจ#าของธุรกิจ ท้ังภาคอุตสาหกรรม  ภาคบริการ  ภาคราชการ  และบุคคลท่ัวไปท่ีสนใจ  

 

หัวข�อ   "๙ อุปนิสัยพอเพียง สู�ความสําเร็จท่ีย่ังยืน"  



 

 

ขอบเขตเนื้อหา  

 กิจกรรมศึกษาดูงานองค�กรต�นแบบ  >>> วันอังคารท่ี 5 มิถุนายน 2561  ณ พิพิธภัณฑ�เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัว  (รับเพียง 40 ท�าน) 

วัตถุประสงค� >> เพ่ือเยี่ยมชมองค8กร เรียนรู#และแลกเปลี่ยนประสบการณ8ตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง           
ภายใต#แนวคิด สุข สนุก เรยีนรู#ชัด ปฏิบัติได#จริง 
 

ประโยชน�ท่ีจะได�รับ >> ได#เรียนรู#หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ านกิจกรรมนําชมฐานจัดแสดงและฐานฝBกปฏิบัต ิ
ในพิพิธภัณฑ8ในอาคารและพิพิธภณัฑ8กลางแจ#ง กิจกรรมสร#างสรรค8ความคิด และกิจกรรมนันทนาการ  
 

เวลา รายละเอียด 

 

07.30 – 08.00 น. ลงทะเบียน  

08.00 – 09.00 น. ออกเดินทางจากสถาบันเพ่ิมผลผลิตแห งชาติ  

09.15 – 12.00 น. 

- กล าวต#อนรับ / กิจกรรมนันทนาการ 
- แนะนําพิพิธภัณฑ8และกระบวนการ 
- กิจกรรมสร#างสรรค8ความคิด 
- ชมภาพยนตร8 3 มิติ : เรื่องของพ อ ในบ#านของเรา 
- เรียนรู#พิพิธภณัฑ8ในอาคาร 5 (หลักการทรงงาน / น#อมนําคําสอนพ อ / นวัตกรรมของพ อ)  

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 15.00 น. 

- เรียนรู#พิพิธภณัฑ8กลางแจ#ง (เกษตรพอเพียง / 1 ไร  พอเพียง) 
- เรียนรู#ฐานฝBกปฏิบัติ : การปลูกผักคอนโด 
- สรุปบทการเรียนรู# (Wrap Up Session) 
- ถาม – ตอบ 

15.00 น. เดินทางกลับ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ >>> วันพุธ ท่ี 6 มิถนุายน 2561 ณ ห�องบุษราคัม (ชั้น 32)  โรงแรมวินเซอร� สวีทส� 

(สขุุมวิท 20) 

เรียนรู#และฝBกปฏิบัติ ๙ อุปนิสัยสําคัญ ซ่ึงจะช วยส งเสริมให#มกีารดําเนินชีวิตอย างพอเพียง โดยใช#ความรู#นําทางและ           
มีคุณธรรมเป.นเครื่องยึดเหน่ียว เพ่ือการเติบโตของธุรกิจอย างเข#มแข็งและประสบความสําเร็จอย างยั่งยืน 

 
 

เวลา รายละเอียด 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00 – 12.00 น. 

- แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม 
- การพัฒนาบุคลากรในองค8กร ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
- ๙ อุปนิสัยพอเพียง  สู ความสําเรจ็ท่ียั่งยืน  (Group Workshop) 
  >> ช วงท่ี 1 : ใช#อย างพอประมาณ 

อุปนิสัยพอเพียงท่ี ๑   รู#จักตัวเอง 
อุปนิสัยพอเพียงท่ี ๒   รู#คุณค าของทรัพยากรและธรรมชาต ิ
อุปนิสัยพอเพียงท่ี ๓   เป.นมิตร แบ งป�น 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 15.00 น. 
 

 

 

 

- ๙ อุปนิสัยพอเพียง  สู ความสําเรจ็ท่ียั่งยืน (ต อ)  (Group Workshop) 
   >> ช วงท่ี 2 : คิดอย างมีเหตผุล 

อุปนิสัยพอเพียงท่ี ๔   ใฝhรู# และสร#างสรรค8สิ่งใหม  
อุปนิสัยพอเพียงท่ี ๕   มององค8รวม 
อุปนิสัยพอเพียงท่ี ๖   รอบคอบ 

   >> ช วงท่ี 3 : เปลี่ยนแปลงเพ่ือสร#างภมูิคุ#มกัน 
อุปนิสัยพอเพียงท่ี ๗   เปlดใจรับสิง่ใหม  
อุปนิสัยพอเพียงท่ี ๘   มองการณ8ไกล 
อุปนิสัยพอเพียงท่ี ๙   มุ งมั่นอย างมีเปnาหมาย 

- หลักการสร#างอุปนิสยัและส งเสรมิการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในองค8กร 

หมายเหตุ :  รับประทานอาหารว าง (เบรก 1 :  10.30 – 10.45 น. / เบรก 2 : 15.00 น.) 

 

 
 
 
 



 

 

ค�าใช�จ�าย 

กิจกรรม ประเภท ค าใช#จ าย ต อ 1 คน 
ค าใช#จ าย ต อ 2 คน            
(ท านท่ี 2 ลด 20%)  

ค าใช#จ าย ต อ 3 คน                  
(ท านท่ี 3 ลด 25%)  

 

 

ศึกษาดูงาน* 

สมาชกิ 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 

บุคคลท่ัวไป 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 

 

สัมมนา 

สมาชกิ 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 

 บุคคลท่ัวไป 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*  

+ สัมมนา 

สมาชกิ 2,000 บาท                     
รวม vat 7% = 2,140 บาท 

3,600 บาท                         
รวม vat 7% = 3,852 บาท 

5,100 บาท                         
รวม vat 7% = 5,457 บาท 

บุคคลท่ัวไป 2,300 บาท                     
รวม vat 7% = 2,461 บาท 

4,140 บาท                         
รวม vat 7% = 4,430 บาท 

5,865 บาท                         
รวม vat 7% = 6,276 บาท 

        * รวมค าเอกสาร ค ารถ ค าอาหารว าง และค าอาหารกลางวัน 
** สถาบันฯ จดทะเบียนในนามมลูนธิิ จงึได�รับยกเว�นการหักภาษี ณ ท่ีจ#าย 3% ** 

 

วิธีสมัครและชําระเงิน 
• ลงทะเบียนผ านเว็บไซต8 

• วิธีการชําระเงิน  
o โอนเงินผ านธนาคารกรุงเทพ สาขาอาคารยาคูลท8 สนามเปnา บัญชีสะสมทรัพย8  

ช่ือบัญชี “มูลนิธิเพ่ือสถาบันเพ่ิมผลผลิตแห งชาต”ิ เลขท่ีบัญชี 210-0-50861-9 หรือ    
o สั่งจ ายเช็คในนาม “มูลนิธิเพ่ือสถาบันเพ่ิมผลผลิตแห งชาต”ิ หรือ  

“The Foundation for Thailand Productivity Institute”  
• ส งหลักฐานการชําระเงินมาท่ี E-mail: promotion@ftpi.or.th หรือ Fax: 0-2619-8096  

• กรณียกเลิก กรณุาแจ#งเป.นลายลักษณ8อักษร ภายในวันท่ี 29 พฤษภาคม 2561 มิฉะน้ันสถาบันขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค า
อบรม 50% เท าน้ัน 

 
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม  
ฝhายส งเสรมิการเพ่ิมผลผลิต สถาบันเพ่ิมผลผลิตแห งชาติ  
โทรศัพท8 0-2619-5500 ต อ 425 (ธนัญญา) 426 (กิตติมา) 
โทรสาร 0-2619-8096 E-mail: promotion@ftpi.or.th      


