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คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าร่ วมโครงการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ส่ มู าตรฐานอาชีพสายโรงแรม Thailand 4.0
และ
สิทธิประโยชน์ ของผู้เข้ าร่ วมโครงการ
ประเภทของผู้เข้ าร่วมโครงการ แบ่งออกเป็ น 3 ประเภท
1สมาชิกนิติบคุ คล ได้ แก่ โรงแรมระดับเล็กและกลาง (นิติบค
ุ คล บริ จาคให้ กบั มูลนิธิฯ จานวนเงิน 5,000.00 บาท เพื่อใช้ เป็ น

ค่าใช้ จา่ ยในการดาเนินการโครงการ ต่อเนื่อง ระยะเวลา 1 ปี ) ( P.1)
สิทธิประโยชน์สาหรับตัวแทนผู้เข้ าร่วมโครงการกลุม่ นิติบคุ คล (ระยะเวลา 1 ปี )
1.1. ผู้เข้ าร่ วมโครงการ กลุม
่ นิตบิ คุ คล (P1)

องค์กร สามารถกาหนดตัวผู้แทนเข้ ารับบริ การได้ 2 คน (สามารถ

เปลีย่ นคนได้ แต่ ต้ องแจ้ งล่วงหน้ าอย่างตา่ 1 อาทิตย์ ก่อนใช้ บริ การ)
1.2. ผู้เข้ าร่ วมโครงการตัวแทนกลุม
่ นิติบคุ คล จะได้ รับการปรึกษาฟรี ทาง e-mail หรื อ โทรศัพท์ ตลอดระยะเวลา

การเป็ นสมาชิก ( 1 ปี ) โดยการจองวันและเวลาล่วงหน้ าพร้ อมกาหนดเพียงประเด็นเดียวที่จะขอคาปรึกษาในแต่
ละครัง้ (ไม่เกิน 30 นาที สาหรับการใช้ โทรศัพท์)
1.3.ผู้เข้ าร่ วมโครงการตัวแทนกลุม
่ นิติบคุ คล จะได้ รับการปรึกษาส่วนตัวกับผู้เชี่ยวชาญในแต่ละเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับ

การบริ หารจัดการธุรกิจโรงแรมฟรี ปี ละ 2 ครัง้ ๆละไม่เกิน 60 นาที โดยการนัดหมายล่วงหน้ าอย่างน้ อย 14 วัน
สถานที่ผ้ ใู ห้ บริ การจะเป็ นผู้กาหนด
1.4.ผู้เข้ าร่ วมโครงการตัวแทนกลุม
่ นิติบคุ คล มีสทิ ธิเข้ าร่วมกิจกรรม ของ “มูลนิธิศนู ย์บรู ณาการพัฒนามนุษย์” ฟรี

ปี ละครัง้
1.5.ผู้เข้ าร่ วมโครงการตัวแทนกลุม
่ นิติบคุ คลสามารถเข้ าร่วมกิจกรรมอื่นๆที่นอกเหนือจากที่ระบุในราคาพิเศษลด
25% ของราคาที่ประกาศ (ราคาที่เสนอกับบุคคลทัว่ ไป)
1.6. ผู้เข้ าร่ วมโครงการกลุม
่ นิติบคุ คล ได้ รับการประชาสัมพันธ์ธุรกิจของสมาชิก ในรายการ

เปลีย่ น เป็ นเปลีย่ น ออกอากาศสดทางสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติฯ ฟรี ๑ ครัง้
1.7. รับข่าวสารทางวิชาการที่เกี่ยวกับการทาธุรกิจโรงแรม และอื่นๆ ทางสือ่ online เป็ นประจา
1

301/311 ประชาชื่น 12 แยก 1-2-29 ถนนประชาชื่น ทุ่งสองห้ อง หลักสี่ กรุ งเทพมหานคร 10210

โทรศัพท์ 02-9546029;02-9548250; โทรสาร 02-9549600 e-mail : ihdc@outlook.co.th;

www.thaiihdc.org

1.8. แนะนาและจัดหาบุคลากรทีม
่ ีประสิทธิภาพและรู้งาน (มีคา่ ใช้ จ่าย)
1.9. รับทาการวิเคราะห์ และวิจยั เพื่อจัดทาหลักสูตรอบรมพนักงาน In House (มีคา่ ใช้ จ่าย)
1.10. สร้ างเครื อข่ายการตลาดในกลุม
่ ผู้เข้ าร่วมโครงการ

(มีคา่ ใช้ จ่าย)

2. ประเภทบุคคล ได้ แก่ผ้ ท
ู ี่ทางานโรงแรม หรื อ ผู้ที่สนใจเข้ าทางานโรงแรม (บุคคลที่มีรายได้ บริ จาค 500.00 บาท ให้ กบั

มูลนิธิฯ เพื่อใช้ เป็ นค่าใช้ จา่ ยในการดาเนินการตามสิทธิประโยชน์และเงื่อนไขที่กาหนด สาหรับบุคคลผู้ที่ไม่มีรายได้ ไม่ต้อง
บริ จาค) (P2)
2.1.ได้ รับการปรึ กษา ทาง e-mail หรื อ โทรศัพท์ ฟรี ตลอดระยะเวลาการเป็ นสมาชิก โดยการแจ้ งล่วงหน้ าอย่าง

น้ อย 7 วัน หัวข้ อที่ต้องการปรึกษา กรณีปรึกษาทางโทรศัพท์ไม่เกินครัง้ ละ 30 นาที
2.2.ได้ รับการปรึ กษาส่วนตัวกับที่ปรึ กษาและโค้ ช ที่ เชี่ยวชาญ เกี่ยวกับปั ญหาต่างๆฟรี ปี ละ 2 ครัง้ โดยการแจ้ งหัว

เรื่ องที่ต้องการปรึกษาล่วงหน้ า เป็ นเวลาอย่างต่า 14 วัน สถานทีผ่ ้ ใู ห้ บริ การเป็ นผู้กาหนด
2.3.เข้ าร่ วมกิจกรรมของ “มูลนิธิ ศูนย์บรู ณาการพัฒนามนุษย์” ฟรี ปี ละครัง้
2.4.เข้ ารับการอบรมหลักสูตรของ “มูลนิธิศน
ู ย์บรู ณาการพัฒนามนุษย์” ฟรี ปี ละ ๑ หลักสูตร
2.5. รับข่าวสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้ องกับการทางานโรงแรม และความรู้ ตา่ งๆ ทางสือ่ online เป็ นประจา
2.6.ได้ รับคาแนะนาและความช่วยเหลือในการหางานทีเ่ หมาะสมกับความรู้ ความสามารถของผู้เข้ าร่ วมโครงการ
2.7.รับสิทธิพิเศษสมัครเข้ าร่วมกิจกรรมต่างๆของมูลนิธิศน
ู ย์บรู ณาการพัฒนามนุษย์ได้ ตลอดเวลาที่เป็ นสมาชิก

(ทังฟรี
้ และเสียค่าใช้ จ่ายบ้ างเล็กน้ อย ในแต่ละกรณี)
2.8.สิทธิประโยชน์อีกมากมายทีจ่ ะประกาศออกมาในภายหน้ า
3.ประเภทบุคคลเครื อข่าย ที่เคยทางานโรงแรม หรื อผู้ที่อยูใ่ นอาชีพ โค้ ช วิทยากรอิสระ ที่สนใจจะเข้ ามาเป็ นโค้ ช

วิทยากรสายโรงแรม (บริ จาคเงินจานวน

และ

1,000 บาทให้ กบ
ั มูลนิธิ เพื่อเป็ นค่าใช้ จา่ ยในการดาเนินงานตามสิทธิประโยชน์

และเงื่อนไข) (P3)
สิทธิประโยชน์สาหรับสมาชิกบุคคลเครื อข่าย
3.1.เข้ าร่ วม Workshop แลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ การทาธุรกิจโรงแรม และการบริ หารจัดการโรงแรมจากเจ้ าของ

ผู้ประกอบการและผู้บริ หารโรงแรมที่ประสบผลสาเร็ จและได้ รับการยอมรับว่าเป็ นมืออาชีพ
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3.2.เข้ าร่ วม Workshop แลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ วิธีการและการเตรี ยมการเพื่อเป็ นที่ปรึ กษา หรื อเป็ นโค้ ช ผู้เชี่ยวชาญ

สายโรงแรม
3.3.ร่ วมเป็ นทีมงานหรื อคณะกรรมการโครงการฝึ กอบรม หรื อจัด workshop ให้ กบ
ั มูลนิธิศนู ย์บรู ณาการพัฒนา

มนุษย์
3.4.มีรายได้ จากการเข้ าร่ วมกิจกรรมของมูลนิธิฯ ในฐานะ ทีมงาน คณะกรรมการ หรื อที่ปรึ กษาโครงการต่างๆของ

มูลนิธิฯ

สรุปสิ่งที่สมาชิกที่เข้ าร่ วมโครงการทัง้ นิตบิ ุคคล (ในนามโรงแรม) และบุคคล จะได้ รับสิทธิต่างๆจาก
โครงการ
 ได้รบั คาปรึกษาแนะแนว จากผูเ้ ชีย่ วชาญ ทีผ่ ่านการบริหารโรงแรมมาแล้ว และเป็ นผูท้ ไ่ี ด้รบั
การยอมรับของวงการโรงแรมประเทศไทย
 ได้รบั ความรูแ้ ละ ข่าวสารต่าง ๆ ทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อการทาธุรกิจโรงแรม
 สามารถนาองค์ความรู้ มาปรับ พัฒนา หรือต่อยอดภายในองค์กรได้
 สร้างเครือข่าย ในการทาธุรกิจตามพันธะกิจขององค์กรสมาชิก
 กิจกรรมอื่น ๆ ตามทีเ่ สนอมีความแตกต่างจากองค์กร กลุ่ม หรือสมาคมทีใ่ ห้บริการใน
รูปแบบใกล้เคียง HTMC หรือ iHDC

ตัวอย่างกิ จกรรมที่สมาชิ กจะได้รบั บริ การฟรี
 ร่วมงานประชุม สัมมนา ทีม่ ลู นิธฯิ และหรือบริษทั ฯ จัดขึน้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 1 ครัง้ /ปี (โดยจัดทากาหนดการ และ
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่น
o Cluster Focus Group เพื่อพัฒนาการบริการ
o Cluster Focus Group เพื่อพัฒนาหัวหน้างาน
o Cluster Focus Group เพื่อพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
o Cluster Focus Group เพื่อพัฒนาการนาเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้เพื่อสร้าง High Values Added Services
 สร้างเครือข่ายในการพัฒนาองค์กรร่วมกัน แบบเป็ นกลุ่ม ๆ หรือCluster โดยมี HTMC และหรือ iHDC เป็ นผู้
ประสานงาน เช่น
o Cluster ด้านการพัฒนากระบวนการบริการของธุรกิจ
o Cluster ด้านการสร้างภาวะผูน้ า
o Cluster ด้านการพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล
o Cluster ด้านการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
o Cluster ด้านการตลาดและการขาย
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*ตัวอย่าง งานโครงการสัมมนา และ ระดมสมองเพื่อพัฒนาองค์กร (0.5 วัน) เช่น
1. พัฒนาการบริการให้เป็ นมาตรฐานได้อย่างไร โดย ผูบ้ ริหาร
o แบ่งปั นประสบการณ์โดยผูบ้ ริหาร (1.5 ชัวโมง)
่
 เทคนิคการสร้าง และกาหนดมาตรฐานการให้บริการต่าง ๆ
 การสือ่ สาร ทีฉ่ บั ไว และการควบคุมมาตรฐาน
o ร่วมระดมสมอง Workshop เพื่อพัฒนากระบวนการบริการของเรา (1.5 ชัวโมง
่ โดยทีมงาน HTMC และหรือ
iHDC)
2. พัฒนาหัวหน้ างาน สร้างผูน้ า โดย ผูบ้ ริหาร
o แบ่งปั นประสบการณโดยผูบ้ ริหาร 7-11 (1.5 ชัวโมง)
่
 เทคนิคการสร้างความเป็ นผูน้ า ในผูบ้ ริหารแต่ละระดับ
 ปั ญหา อุปสรรค ความล้มเหลว และโอกาสของความสาเร็จในการสร้างผูน้ า
o ร่วมระดมสมอง Workshop เพื่อพัฒนาหัวหน้างาน สร้างผูน้ า ของเรา (1.5 ชัวโมง
่ โดยทีมงาน HTMC และหรือ
iHDC)
3. พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล เน้ นการสร้างแรงจูงใจในงานบริการ โดย ........
o แบ่งปั นประสบการณ์โดยโดยผูบ้ ริหารจาก............ (1.5 ชัวโมง)
่
 เทคนิค...............
 ปั ญหา อุปสรรค ความล้มเหลว และโอกาสของ..............
o ร่วมระดมสมอง Workshop เพื่อพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของเรา (1.5 ชัวโมง
่ โดยทีมงาน HTMC
และหรือ iHDC)
4. พัฒนาการนาเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้เพื่อสร้าง High Values Added Services โดยจัดร่วมกับสมาคมพัฒนา
ซอฟต์แวร์ไทย (ATSI)
o แบ่งปั นประสบการณ์โดยโดยผูบ้ ริหารจาก............ (1.5 ชัวโมง)
่
 เทคนิค...............
 ปั ญหา อุปสรรค ความล้มเหลว และโอกาสของ..............
o ร่วมระดมสมอง Workshop เพื่อหาแนวทางการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยบริหารจัดการ ในองค์กรของเรา
(1.5 ชัวโมง
่ โดยทีมงาน HTMC และหรือ iHDC)
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หลักสูตร
หลักสูตร การอบรม ของ ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ จะไม่ทาหลักสูตรแบบสาเร็จรูปทีส่ ถาบันอบรม
ส่วนมากจัดทาและนาเสนอให้กบั องค์กรและบุคคลทัวๆไป
่
หลักสูตรของศูนย์บูรณาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะเป็ นหลักสูตรทีอ่ อกแบบเฉพาะตามความต้องการที่
แท้จริงของผูเ้ ข้ารับการอบรม อย่างไรก็ตามได้แสดงหลักสูตรตัวอย่างไว้ให้พจิ ารณาเป็ นสังเขป ส่วน หัวข้อและ
รายละเอียดของหลักสูตร จะออกแบบให้กบั กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้
เข้าอบรมอย่างแท้จริง
1.หลักสูตรการพัฒนาประสิทธิภาพให้บุคลากรในองค์กร (Training and Development)
1.1.ค้นหาจุดแข็งและทักษะ เพื่อพัฒนาศักยภาพในเชิงบุคคลและการทางานเป็ นทีม (Strength
Discovery and Team Blend)
(One Day Program)
1.2.การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการแก่ผบู้ ริหาร และผูจ้ ดั การ) (High Performance
Management) (Two Days Programs)
1.3.การพัฒนาประสิทธิภาพแก่ผบู้ ริหารระดับสูง
(Demand of Leadership) Two Days
Programs
2. Workshop การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์
2.1.การจัดทาแผนกาลังคนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานการให้บริการ ตามเป้ าหมาย
ของแผนการตลาด
2.2 การจัดหา และวางกาลังคนให้เหมาะสมกับตาแหน่ งงาน ตามแผนกาลังคน
2.3 การดูแลรักษาให้พนักงานรักองค์กร มีความรับผิดชอบ ทางานเป็ นทีม มีความสุขและได้รบั
ผลประโยชน์ตอบแทนอย่างพอเพียง ยุตธิ รรม เจ้าของอยูไ่ ด้ มีกาไร คุม้ ค่าต่อการลงทุน
2.4 สร้างแรงบันดาลใจให้พนักงานมีส่วนร่วม มีความรูส้ กึ ว่าตัวเองเป็ นเจ้าของ
3. Workshop การจัดทาแผนการตลาด และการขาย
ศูนย์บรู ณาการพัฒนามนุษย์ เน้นในการสร้างคุณภาพคนเพื่อเข้าสู่สายอาชีพอย่างมืออาชีพ เพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งให้กบั องค์กรต่างๆ มีความเจริญรุง่ เรือ่ ง อย่างมันคง
่ พนักงานมีความสุข เศรษฐกิจพอเพียง มีความ
เจริญรุ่งเรือ่ งควบคู่ไปกับองค์กร
ดังนัน้ หลักสูตรแต่ละหลักสูตรจะออกแบบให้เหมาะสมและตรงกับความต้องการขององค์กร หรือบุคคล ที่
เข้ารับการแลกเปลีย่ นเรียนรูใ้ นหลักสูตรเดียวกัน หัวเรือ่ งและรายละเอียด จะได้รบั การปรับและออกแบบหลังจาก
การวิเคราะห์และวิจยั ผูท้ จ่ี ะเข้ารับการอบรม
ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท
4 มิถุนายน. 2560
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