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(HR4H Forum) ihs

(ร่าง) กาหนดการการประชุมระดับชาติ การพัฒนาศักยภาพมนุษย์ในระบบสุขภาพ (HR4H Forum)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ระหว่างวันที่ 23 – 25 กรกฎาคม 2561
……………………………………………….
วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561

Grand
Ballroom
(1,000 คน)
ชั้น 4

08.30 – 09.30 น.

09.30-10.30 น.

10.30–11.00 น.

11.00-12.00 น.

กิจกรรม
ร่วมกิจกรรมในบูธ
วิดีทัศน์
-กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงแห่งความสุข
(Happy MOPH)
-หนังสั้น

กล่าวเปิดงานจัด
นิทรรศการแสดงผลงาน
ทางวิชาการ
โดย ศ.คลินิกเกียรติคุณ
นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร
รมว.กระทรวงสาธารณสุข
กล่าวรายงานโดย
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

- *สัมภาษณ์พิเศษ
“สร้างสุขในการ
ทางาน Style นพ.
เจษฎา”
โดย นพ.เจษฎา
โชคดารงสุข
พิธีกรสัมภาษณ์โดย
ประสาร อาคีนัน
(ทีวีบูรพา)

*บรรยาย “กระทรวง

สาธารณสุข กระทรวง
แห่งความสุข”
โดย
พญ.พรรณพิมล
วิปุลากร
รองปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
(ด้านบริหาร)

รับประทานอาหารกลางวัน

ห้องประชุม

12.00
13.00 น.

13.00 – 14.30 น.
บรรยาย “สุขจาก
งาน: การสร้าง
ประสบการณ์การ
ทางานสร้างสุข”
โดย ดร.นพ.โกมาตร
จึงเสถียรทรัพย์

14.30 – 16.00 น.

16.00 16.30 น.

บรรยาย “สุขสร้างได้ง่ายๆ ด้วย
3E”
(อยู่ระหว่างการประสานงาน)

ห้องประชุม

08.30 – 09.30 น.

09.30-10.30 น.

10.30–11.00 น.

ห้อง
Executive
Board Room
ชั้น 4 (80 คน)

กยผ.
ห้อง Virgo
ชั้น 3 (60 คน)

บค.

ห้อง Gemini
ชั้น 3 (80 คน)
สวสส.

ร่วมกิจกรรมห้องประชุม
Grand Ballroom

11.00-12.00 น.

12.00
13.00 น.

13.00 – 14.30 น.

14.30 – 16.00 น.

16.00 16.30 น.

บรรยาย “Happy Money, Happy
Retirement”
โดย คุณชยุต ปริญญาธนกุล วิทยากร
ทรงคุณวุฒิ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อภิปราย “แนวโน้มและความท้าทายในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลในศตวรรษที่ 21”
โดย
-นายอภิรัตน์ หวานชะเอม
Principal Visionary Architect, Kasikorn Labs
ดาเนินการโดย ผู้แทนกองบริหารทรัพยากรบุคคล
การจัดการความขัดแย้งในองค์กร
โดย ทีมวิทยากรการสื่อสารอย่างสันติ
(อยู่ระหว่างการประสานงาน)

วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561
ห้องประชุม
Grand
Ballroom
(1,000 คน)
ชั้น 4

09.00 – 10.30 น.

บรรยาย “แนวทางการสร้างคน
สู่ Innovation Team”
โดย KBTG
(อยู่ระหว่างการประสานงาน)

10.30 – 12.00 น.

12.0013.00 น.

บรรยาย “งานสาธารณสุขกับ
การตลาดอัจฉริยะ 4.0”
โดย ดร.เอกก์ ภทรธนกุล
ประธานหลักสูตร Master in

13.00 – 14.30 น.

14.30 – 16.00 น.

ประชุมกลุ่มย่อย “World café HR Clinic” (12 กลุ่ม)
(อยู่ระหว่างการประสานงาน)

ภาษาอังกฤษ และอาจารย์ประจา
ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ห้อง
Executive
Board Room
ชั้น 4 (80 คน)

กยผ.
ห้อง Virgo
ชั้น 3 (60 คน)

บค.

ร่วมกิจกรรมห้องประชุม
Grand Ballroom

อภิปราย “ความหมายของชีวิต (ใน
การทางาน)”
โดย ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ 2 คน
ดาเนินรายการโดย ผู้แทนกอง บค.

รับประทานอาหารกลางวัน

Branding and Marketing (MBM)

บรรยาย “Strength Coach”
โดย คุณทวีวรรณ กมลบุตร
Performance Coach – Trainer - Author
ประชุมกลุ่มย่อย “Happy Money Program”
โดย SCB/AIS

16.00 –
16.30 น.

ห้องประชุม

09.00 – 10.30 น.

ห้อง Gemini
ชั้น 3 (80 คน)
สวสส.

10.30 – 12.00 น.

อภิปราย “Employee Experience
Mapping”

โดย ดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์
ดร.บุษบงก์ วิเศษพลชัย
คุณพรเพ็ญ วงค์กิจมโนชัย

12.0013.00 น.

13.00 – 14.30 น.
อภิปราย “การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อ
องค์แห่งความสุข”
โดย
คุณโกศส จึงเสถียรทรัพย์
ดร.พุทธชาติ แผนสมบุญ
คุณธนวรรณ สาระรัมย์

16.00 –
16.30 น.
บรรยาย “เล่นให้เป็นงาน : การใช้
เกมเพื่อพัฒนาองค์กร”
(อยู่ระหว่างการประสานงาน)
14.30 – 16.00 น.

วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561
ห้องประชุม
Grand
Ballroom
(1,000 คน)
ชั้น 4

09.00 – 11.00 น.

อภิปราย “Happy MOPH: กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแห่งความสุข”
1. พญ.อัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล (สธน.7)
2. นพ.ชวมัย สืบนุการณ์ รอง ผอ.รพ.สุรินทร์
3. นายเกษม เผียดสูงเนิน รพ.สต.กุดตาเพชร จ.ลพบุรี
4. นพ.ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ผอ.สานักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร
5. นพ.สุขสันติ พักธรรมนัก ผอ.รพ.ท่าช้าง
ดาเนินการโดย นายสรรเสริญ นามพรหม
ผู้อานวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หมายเหตุ: กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

11.00 – 12.00 น.
พิธีปิดการประชุม

โดย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(ด้านบริหาร)

12.00-13.00 น.

รับประทานอาหาร
กลางวัน

โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
ใบจองห้ องพักสาหรับกรุ๊ปสัมมนา (ผู้เข้ าพักชาระเงินค่ าห้ องพักเอง)
รายละเอียดการประชุมสัมมนา
หัวข้ อการสัมมนา
หน่วยงานผู้จดั (หน่วย, สานัก, กรม, กระทรวง) .............กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน.........
กาหนดวันที่ประชุมสัมมนา (วันที่, เดือน, ปี ) ................. 22 - 25 กรกฎาคม 2561...................................................................
รายละเอียดการจองห้ องพัก (ตัวบรรจง)
ชื่อ/สกุล .................................................... พักเดี่ยว........ห้ อง / พักคู.่ ........ห้ อง วันที่เข้ าพัก ............. วันที่ออก..............
ชื่อ/สกุล .................................................... พักเดี่ยว........ห้ อง / พักคู.่ ........ห้ อง วันที่เข้ าพัก ............. วันที่ออก..............
รวมจานวนห้ องพัก .......... ห้ อง
ราคาห้ องพักเดี่ยว ( 1 คน ) .........1,600.-..........................บาท / ห้ อง / คืน รวมอาหารเช้ า (จัดแยกทานที่ห้องฟั งก์ชนั่ )
ราคาห้ องพักคู่ ( 2 คน ) ...............1,600.-.........................บาท / ห้ อง / คืน รวมอาหารเช้ า (จัดแยกทานที่ห้องฟั งก์ชนั่ )
ราคาเตียงเสริ ม สาหรับคนที่ 3 ......1,000.-..........................บาท / ห้ อง / คืน รวมอาหารเช้ า (จัดแยกทานที่ห้องฟั งก์ชนั่ )
ราคาห้ องพักเดี่ยว ( 1 คน ) .........1,900.-...........................บาท / ห้ อง / คืน รวมอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารเปรมประชากร
ราคาห้ องพักคู่ ( 2 คน ) ...............2,200.-..........................บาท / ห้ อง / คืน รวมอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารเปรมประชากร
ราคาเตียงเสริ ม สาหรับคนที่ 3 .....1,100.-...........................บาท / ห้ อง / คืน รวมอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารเปรมประชากร
สถานที่ทางาน….........................................................ตาบล......................อาเภอ....................... จังหวัด............................
ชื่อผู้ติดต่อ .................................................เบอร์ โทร.....................................................แฟกซ์............................................
เงื่อนไขการจองห้ องพัก
1. ปิ ดการสารองห้ องพักในราคาที่เสนอนี ้ ภายในวันที่............. 9 กรกฎาคม 2561 ......................................................
2. ผู้เข้ าพักจะต้ องโทรเช็คห้ องว่างกับทางแผนกสารองห้ องพัก ก่อนการโอนเงินมัดจาทุกครัง้
3. เช็คห้ องว่างแล้ ว ภายในวันเดียวกัน ให้ ทาการโอนเงินมัดจาค่ าห้ องพักอย่ างน้ อย 1 คืน เต็มจานวน ต่ อห้ อง
4. การโอนเงินชาระค่ามัดจา โดยผ่าน ธนาคาร หรื อตู้ ATM โดยสัง่ จ่ายดังนี ้
ชื่อบัญชี : บริษัทแมจิก เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (บัญชีออมทรัพย์ )
ธนาคารกรุ งเทพ
ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขาหลักสี่
สาขาหลักสี่
189-0-89376-9
029-2-94042-2
**อย่ าลืมเก็บสลิปการโอนเงินจากตู้ ATM ด้ วยนะคะ**
5. ผู้เข้ าพักจะได้ ห้องพัก ก็ตอ่ เมือ่ ท่านได้ สง่ 1)แบบฟอร์ มจองห้ อง และ 2)ใบสาเนา/สลิปการโอนเงิน มาพร้ อมกันเท่านัน้
6. ทางโรงแรมสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินมัดจา กรณียกเลิกการจอง หรือไม่มาเข้ าพักตามกาหนด
7. เวลาเข้ าพักเริ่ มตังแต่
้ เวลา 15.00 น. เป็ นต้ นไป
หมายเหตุ
หลังจากส่ งเอกสารแล้ ว กรุ ณาโทรเช็คกับทางเจ้ าหน้ าที่แผนกสารองห้ องพัก เพื่อตรวจสอบเอกสาร
ของท่ านภายในวันเดียวกัน
โทร. 02-575-5599 ต่ อ แผนกสารองห้ องพัก 1112 - 1114 แฟกซ์ 02-575-5655
reservation@miraclegrandhotel.com

