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TRAINING OUTLINE

หลักสูตร 9 อุปนิสัยความสําเร็จเพือคุณภาพชีวิต และการทํางาน
(The 9th Habits of Quality Effective Life)

วิทยากร: อาจารย์ สุกจิ ตรี ยุทธวัฒนา
PRINCIPLES

ในชีวิตการทํางานทุกวันนี B นอกจากจะมุง่ ประเด็นไปทีGความสนเรืG ององค์ความรู้ตา่ งๆ ไม่วา่ จะ
เป็ น กลยุทธ์ทางด้ านการบริหาร การจัดการ และกลยุทธ์ทางด้ านทักษะ ความรู้ความสามารถต่างๆ ซึงG มี
แหล่งข้ อมูล และการฝึ กอบรมสัมมนาทีGจะเป็ นสิGงรองรับให้ เกิดการพัฒนาในรูปแบบทีGหลากหลาย แต่สิGงหนึงG ทีG
จะให้ เราประสบความสําเร็จได้ ทีGเราค่อนข้ องมองข้ ามกันมานานและอาจจะไม่เคยหยิกยกมาคิดพิจารณาใน
องค์ความรู้ทางด้ านศักยภาพทีGมีอยูใ่ นตัวเราอย่างแท้ จริ ง ก็คือในเรื องของ กระบวนทัศน์ ในเรือง ความคิด
และอุปนิสัยในเชิงสร้ างสรรค์ หรื อเชิงบวกทีGจะเป็ นกลไกพื BนฐานในการทีGจะให้ เราประสบความสําเร็จทังใน
B
ชีวิต และการทํางานของเราทําให้ เกิดพลัง และอุปนิสยั แห่งความสําเร็จ ซึงG ต้ องอาศัยการเรี ยนรู้ เข้ าใจ
ฝึ กอบรม และการลงมือทําอย่างต่อเนืGอง เพืGอบ่มเพาะฝั งรากลึกอุปนิสยั แห่งความสําเร็จนี Bลงไปในระดับจิตใต้
สํานึก เป็ นการปลูกฝั งจิตสํานึกแห่งความดี แห่งความเป็ นผู้มีชยั ชนะ และมีคณ
ุ ภาพชีวิตทีGดีขึ Bน แข็งแกร่งจน
นําตัวเราและองค์กรไปสูก่ ารบรรลุตามเป้าหมายทีGต้องการได้ ซึงG ในหลักสูตรนี B ผมได้ หยิบยก อ้ างอิงจากผู้ร้ ู
หลายๆท่านมาเป็ น ข้ อมูลประยุกต์ ประกอบกับข้ อมูลใหม่ๆ ทีGผา่ นการกลันG กรองมาจากประสบการณ์ในการ
ทํางานทีGประสบความสําเร็จ เพืGอให้ เกิดความสมบูรณ์แบบมากขึ Bนในด้ านของอุปนิสยั ซึงG จะเป็ นประโยชน์
สําหรับผู้เข้ ารับการเรี ยนรู้ในหลักสูตรนี Bอย่างแน่นอน
AREAS OF STUDY

1. ความต้ องการพื Bนฐานของมนุษย์ ตามหลักการมาสโลว์ และลัมกินส์ เพืGอสะท้ อนให้ เห็นว่าทําไมถึง
จําเป็ นต้ องมีอปุ นิสยั แห่งความสําเร็จ
2. ทําไมพนักงานจึงอยากทําหรื อไม่อยากทําในสิGงทีGเป็ นประโยชน์สงู สุดให้ กบั องค์กร
3. ความหมาย ความรู้ และทําความเข้ าใจในความเป็ นมาของอุปนิสยั
4. กระบวนทัศน์กรอบความคิด และรากฐานของอุปนิสยั ทีGอยูใ่ นตัวเรา
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5. ความแตกต่างระหว่างอุปนิสยั กับอุปนิสยั ลึกทีGเกีGยวโยงกับจิตสํานึกและจิตใต้ สํานึก
6. กลไกของพลังจิตสํานึก และจิตใต้ สํานึกกับอุปนิสยั ทีGทํางานเกีGยวเนืGองกันอย่างเป็ นระบบและสัมพันธ์
กัน
7. ทําไมทัศนคติถึงมีความสําคัญ และเป็ นหลักพื BนฐานทีGทําให้ เกิดอุปนิสยั ทังB 9 ประการได้
8. กฎธรรมชาติทีGเป็ นวงจรของต้ นชีวิตทีGควรเรี ยนรู้เพืGอเพาะบ่มทัศนคติทีGทําให้ เกิดอุปนิสยั ทีGเป็ น
ความสําเร็จ
9. เทคนิคการบริหาร และปรับทัศนคติอย่างง่ายทีGสามารถใช้ ได้ ในชีวิตและการทํางาน
10. หลักการการแก้ อปุ นิสยั เพืGอเข้ าสูก่ ระบวนการเรี ยนรู้เรืG อง 9 อุปนิสยั
11. อุปนิสยั ทังB 9 ประการแบบเจาะลึก ในหลักการและแนวทางการปฏิบตั ิ
12. กิจกรรมประกอบค้ นหาแบบรายบุคคลกับอุปนิสยั ทังB 9 อย่างเป็ นขันตอน
B
เพืGอนําไปใช้ ในชีวิต และการ
ทํางานจริง
13. แบบอย่างของผู้นําทีGประสบความสําเร็จ (Success) ทีGได้ ใช้ 9 อุปนิสยั
14. สรุปคําถาม-คําตอบ
หมายเหตุ: หัวข้ อทีGเสนอสามารถปรับเปลีGยนได้ ตามความต้ องการของลูกค้ าหรื อตามความเห็นของวิทยากร
การติดต่ อ: 02-615-4499, 0-2615-4477-8 hipotraining@hotmail.com, www.hipotraining.co.th
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