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หลักสูตร ๙ อุปนิสัยพอเพียงสู่ความสาเร็จที่ย่ งั ยืน
ระยะเวลาอบรม ……2…….. วัน
หลักการและเหตุผล
จากสภาพการแข่ งขันทางธุรกิจในปั จจุบนั ทาให้ องค์ กรต่างๆ ให้ ความสาคัญกับการเติบโตอย่างยั่งยื น
(Sustainable Development) ดังจะเห็นได้ จากการมี หน่วยงานด้ านการบริ หารความยั่งยื น และแผนงานด้ านความ
ยั่งยื นเพิ่มมากขึ ้น นอกจากนี ้บทเรี ยนในอดี ตของไทย ที่ ผ่านช่วงวิกฤติเศรษฐกิจ ปี 2540 ได้ เห็นเป็ นที่ประจักษ์ ถึง
แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่จะเป็ นทางเลือก ทางรอด ของสังคมไทย แนวนโยบายแห่งรัฐ จึงผลักดันให้
องค์กรน้ อมนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ ๙
มาประยุกต์ใช้ ในองค์กร เพื่อใช้ เป็ นแนวทางการบริหารจัดการ และการพัฒนาบุคลากรให้ เป็ นคนดี คนเก่ง มี ศักยภาพ
สูง พร้ อมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต นาพาองค์กร สังคม และประเทศ สูก่ ารพัฒนาอย่างยัง่ ยืน

กาหนดการอบรม
วันอบรม
เวลา
วันที่ 1 9.00 – 16.00

วัตถุประสงค์
1. ระดับบุคคล เป็ นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร สร้ างค่านิยมที่กอ่ ให้ เกิดอุปนิสยั พอเพียง
 เพื่อเตรี ยมความพร้ อมของบุคลากร สาหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
 เพื่อให้ บคุ ลากรนาความรู้ จากการอบรมไปสูก่ ารปฏิบตั ิ เกิดผลิตภาพ Human Productivity
2. ระดับองค์กร เพื่อให้ องค์กรมีผลิตภาพที่ดีขึ ้นและมีการเติบโตอย่างยัง่ ยืน

วันที่ 2

หัวข้ อการฝึ กอบรม
1. ความเปลี่ยนแปลงของโลก และสภาพแวดล้ อมทางธุรกิจ
2. ศาสตร์ พระราชากับการพัฒนาที่ยงั่ ยืน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : อยู่รอด พอเพียง ยัง่ ยืน
3. ๙ อุปนิสยั พอเพียง สูค่ วามสาเร็จที่ยงั่ ยืน
4. หลักการสร้ างอุปนิสยั และส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในองค์กร
วิธีการฝึ กอบรม
บรรยาย ประกอบกิจกรรมการเรี ยนรู้ และฝึ กปฏิบตั ิจาก Group Workshop
คุณสมบัตผิ ้ ูเข้ าอบรม
 ผู้ประกอบการ ผู้บริหาร เจ้ าหน้ าที่ด้านพัฒนาบุคลากร และพนักงานในองค์กร ที่เป็ นกลุม่ เป้าหมายในการ
พัฒนาองค์กรสูค่ วามยัง่ ยืน
 ผู้สนใจทัว่ ไป
จานวนผู้เข้ าอบรม 30-35 คน

In-house Training – Thailand Productivity Institute
Tel.0-2-619-5500 ext. 426 Fax.0-2619-8071 or 0-2619-8090

9.00 – 16.00

กิจกรรม
- ความเปลี่ยนแปลงของโลก และสภาพแวดล้ อมทางธุรกิจ
- ศาสตร์ พระราชากับการพัฒนาที่ยงั่ ยืน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง : อยู่รอด พอเพียง ยัง่ ยืน
Group Workshop 1 ความเข้ าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- ๙ อุปนิสยั พอเพียง สูค่ วามสาเร็จที่ยงั่ ยืน ช่วงที่ 1 ใช้ อย่าง
พอประมาณ (อุปนิสยั พอเพียงที่ ๑-๓; รู้ จกั ตัวเอง, รู้ คุณค่าของ
ทรัพยากรและธรรมชาติ, เป็ นมิตร แบ่งปั น)
Group Workshop 2 สมดุลชีวติ
- ๙ อุปนิสยั พอเพียง สูค่ วามสาเร็จที่ยงั่ ยืน ช่วงที่ 2 คิดอย่างมีเหตุมีผล
(อุปนิสยั พอเพียงที่ ๔-๖; ใฝ่ ร้ ู และสร้ างสรรค์สงิ่ ใหม่, มององค์รวม,
รอบคอบ)
Group Workshop 3 Dare to dream, Dream come true
- ๙ อุปนิสยั พอเพียง สูค่ วามสาเร็จที่ยงั่ ยืน ช่วงที่ 3 เปลี่ยนแปลงเพื่อ
สร้ างภูมิค้ ุมกัน (อุปนิสยั พอเพียงที่ ๗-๙; เปิ ดใจรับสิง่ ใหม่, มองการณ์
ไกล, มุ่งมัน่ อย่างมีเป้าหมาย)
Group Workshop 4 กรณีศึกษา วิกฤติขององค์กร
- หลักการสร้ างอุปนิสยั และส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใน
องค์กร

อุปกรณ์ ประกอบการอบรม - เครื่ อง LCD PROJECTOR 1 เครื่ อง / Flip Chart และปากกาเคมี / สายเสียง
- อุปกรณ์สาหรับกิจกรรมการเรี ยนรู้ และ Group Workshop
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หลักสูตร ๙ อุปนิสัยพอเพียงสู่ความสาเร็จที่ย่ งั ยืน
ระยะเวลาอบรม ……2…….. วัน
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ราคาค่ าบริการ
 หน่วยงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ / สถาบันการศึกษา ราคา 30,000 บาท (รวม VAT 7%)
 หน่วยงานเอกชน ราคา 40,000 บาท (ไม่รวม VAT 7%)
หมายเหตุ :
 ผู้เข้ าอบรมไม่เกิน 40 คน


ราคานี ้ไม่รวม ค่าเดินทาง / ค่าที่พกั (ถ้ ามี) ค่าเอกสารประกอบการบรรยาย และค่าอุปกรณ์การอบรม



กรณีฝึกอบรมวันหยุดคิดค่าธรรมเนียมเพิม่ 25% จากราคาก่อน VAT



สถาบันได้ รับยกเว้ นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%



สถาบันขอสงวนสิทธิ์ห้ามบันทึกภาพและ/หรื อเสียงในการอบรมทุกหลักสูตรทุกกรณี

*** ค่ าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรมสามารถลดหย่ อนภาษีเงินได้
ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่ งเสริมพัฒนาฝี มือแรงงาน ***
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Page 2 of 2

FM-PD-02/02

