
 
 

 

 
  

 

สมัมนาหวัขอ้            “ เปิดกลยุทธ ์HR…ฝ่าวกิฤตเศรษฐกจิดว้ย เบญจทศัน  ์” 
                                         (Mind Map Strategies for HRM 5 Views)     

วันที่ 2 กรกฎาคม 2552  เวลา 11.00 –16.30 น. ณ ฟอรจ์นูบอลรมู ชัน้ 3 
โรมแรมแกรนด ์เมอรเ์คยีว  ฟอรจ์นู กรงุเทพ 

      

    กําหนดการ 
 

        11.00 – 11.45 น. ลงทะเบยีนรว่มงาน และรว่มกจิกรรมตา่ง ๆ ดงันี้   
     1. รบัการตรวจสขุภาพกายและใจ   ( ตรวจประเมนิความเสีย่งตอ่การเป็น 
     โรคความดนัโลหติ , เบาหวาน , หลอดเลอืดหวัใจ , ตรวจคา่ดชันมีวลกาย ,  
     การทํางานของปอด, ตรวจสภาพผวิหนา้ และรบัตรวจสขุภาพจติ )  
     2. ชมนทิรรศการเกีย่วกบัโรคใกลต้วัในสถานประกอบการ    
      3. รว่มสนกุกบักจิกรรมทา้ทายความสามารถลุน้รบัของรางวลัมากมาย 
       11.45  - 12.00 น.       กลา่วตอ้นรบัโดย คณุขนษิฐกา ยทุธสารประสทิธิ์  
                                         ผูอํ้านวยการฝ่ายบรกิารและการตลาด 
 

12.00 – 12.45 น.             **** รว่มรบัประทานอาหารกลางวนั **** 
 
 

13.00 – 15.00 น. บรรยาย  “เปิดกลยทุธ ์HR…ฝ่าวกิฤตดว้ย เบญจทศัน”์ (ชว่งที่ 1) 
                               (Mind Map Strategies for HRM 5 Views) 
 

- วสิยัทศัน ์( Vision) มองแบบสอ่งซอด 
- ฉากทศัน ์( Scenario ) จนิตนาการอนาคต 
- มโนทศัน ์( Conceptual ) ตกผลกึความคดิ 
- โลกทศัน ์( Worldview ) มองจากมุมอืน่ 
- กระบวนทศัน ์( Paradigm ) วถิกีารคดิใหม่ๆ  

  

15.00 – 15.15 น.         **** พกัรบัประทานอาหารวา่ง **** 
 

15.15 – 16.15 น. บรรยาย  (ชว่งที่ 2) 
 

16.15 – 16.30  น. รว่มสนกุลุน้รบัรางวลัมากมายอาทเิชน่ กลอ้งดจิติอล , เครือ่งเลน่ DVD ,  
บตัรชมคอนเสริต์  ธงไชย แฟนซ ีแฟนซน(รอ้ง เตน้ เลน่แตง่ตวั) ,  
คปูองเงนิสดมลูคา่กวา่ 20,000 บาท   
 
ผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมทกุทา่นจะไดร้บักระเป๋า   
Kasemrad HandyBag (Limited Edition) 

 
        หมายเหต ุ: กจิกรรมครัง้น้ีเขา้รว่มโดยไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ 

  
 

             ประวตัวิทิยากร         เภสชักร ดร.ประชาสรรค ์ แสนภกัดี    
 

การศกึษา 
- เภสชัศาสตรบ์ณัฑติ จากมหาวทิยาลยัขอนแกน่ 
- มหาบณัฑติสาธารณสขุศาสตร ์จากมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
- ศลิปศาสตรด์ษุฎบีณัฑติ สาขาพฒันศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแกน่ 
 
ปจัจบุนั 
ผูจ้ดัการศนูยฝึ์กอบรมภมูปัิญญาสูส่ากล 
วทิยากรผูเ้ชีย่วชาญดา้น Idea Management Overview ,  
MindMap + Concept Map + MindScape  
และตดิตามผลงานอกีมากมายไดท้าง Website 
http://www.prachasan.com/mmtopic.htm 
  

 
 

http://www.prachasan.com/mmtopic.htm�


สํารองทีน่ ัง่ดว่น ภายในวนัที ่29 มถินุายน 
รบัจํานวนจํากดั  
 

* กรณุาสง่แบบตอบรบัมาที ่
 

   โทรสาร. 0-2910-1600 ตอ่ 1833 
 

* สอบถามรายละเอยีดไดท้ี ่โทร.0-2910-1600  
   แผนกการตลาด            ตอ่ 1830 - 2 
   แผนกลกูคา้สมัพนัธ ์      ตอ่ 1810 - 1 

 
 
 
แบบตอบรบัการเขา้รว่มสมัมนา  

 
เปิดกลยทุธ ์HR…ฝ่าวกิฤตเศรษฐกจิดว้ย เบญจทศัน ์

(Mind Map Strategies for HRM 5 Views) 
วันที่ 2 กรกฎาคม 2552  เวลา 11.00 –16.30 น. ณ ฟอรจ์นูบอลรมู ชัน้ 3 

โรมแรมแกรนด ์เมอรเ์คยีว ฟอรจ์นู กรงุเทพ  
รายละเอยีดผูเ้ขา้รว่มสมัมนา 
 
ชื่อ-สกลุ ............................................. ........ ตําแหน่ง  ............................................................... 
 
ชื่อ-สกลุ ..................................................... ตําแหน่ง  ............................................................... 
 
ชื่อ-สกลุ ..................................................... ตําแหน่ง  ............................................................... 
  
ชื่อบรษัิท  ....................................................................  จํานวนพนักงานทัง้หมดในบรษัิท .......... คน 
 
ทีอ่ยู่  ........................................................................................................................ 
 
โทรศพัท ์ ..................................................... โทรสาร  ................................................. 
 
E-mail ..............................................  
 

  
   
 

สทิธพิเิศษสําหรบัผูท้ ี่ เขา้รว่มกจิกรรม  ไดลุ้น้รบัของรางวลั
มากมาย เชน่ กลอ้งดจิติอล ,เครือ่งเลน่ DVD , คปูองเงนิสด 
มลูคา่รวมกวา่ 20,000 บาท และบัตรชมคอนเสริต์ ธงไชย แฟนซ ี 
แฟนซน(รอ้ง เตน้ เลน่แตง่ตวั) และอื่นๆอกีมากมาย  


	กำหนดการ
	การศึกษา

	เปิดกลยุทธ์ HR…ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจด้วย เบญจทัศน์
	รายละเอียดผู้เข้าร่วมสัมมนา

