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             เป็นมลูนธิชิ ัน้น าของไทย 

  ในการบรูณาการพฒันาทนุมนุษย ์
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“เป็นองคก์รทีบ่รูณาการการบรหิารจดัการ   

 

เพือ่พฒันาทนุมนุษย ์

 

ใหม้ปีระสทิธภิาพ  

 

เสรมิสรา้งศกัยภาพของประเทศไทย” 

 

-รวบรวม 
-ประสานงาน 
-สรา้งคา่นยิมรว่ม 
 
โดยใชก้ารบรหิาร
จดัการ 

4M 
Man 
Material 
Method 
Money 

-ผูป้ระกอบการ 
-ผูบ้รหิาร 
-พนกังาน 
-นกัศกึษา 
-ผูว้า่งงาน 
-ประชาชน 

-เขม้แข็ง 
-เจรญิเตบิโต 
-ศกัยภาพสงูข ึน้ 
-มงีานท า 
-ความเป็นอยูด่ขี ึน้ 

VISION 



Who’s iHDC ? 

บคุลากร 

iHDC 

Need 
-ต้องการพัฒนาตนเอง 
-ต้องการเจริญเตบิโต 
 ในหน้าที่การงาน 
-ต้องการหางานท า 
-ต้องการอ่ืน ๆ 

บคุลากร 

-มีความพร้อม/ความสามารภ 
-ต้องการช่วยเหลือสังคม  

องคก์ร 

Need 
-ต้องการอยู่รอด 
-ต้องการเจริญเตบิโต เพิ่งเร่ิมต้น 
-ต้องการบุคลากร 
-ต้องการที่ปรึกษาฯ 
-มีปัญหาในด้านต่าง ๆ  

-มีความพร้อม/ความสามารถ 
-ต้องการช่วยเหลือสังคม  

องคก์ร 
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พันธกิจองค์กร, สถาบันนัน้ๆ วัตถุประสงค์ 
ขององค์กร ชุมชน บุคคลนัน้ ๆ 

ความต้องการท่ีแท้จริงเพื่อ 
-เพิ่มความเข้มแข็งของธุรกิจ 
- ยกระดับทักษะของผู้ประกอบการ, ผู้บริหาร, หัวหน้างาน, พนักงาน 
- ความอยู่รอดของผู้ประกอบการและพนักงาน / การมีงานท า 
- พันธกิจขององค์กร ฯลฯ 

พันธกิจของมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) Mission’s iHDC 

ประเมินผลโครงการ, กิจกรรม 

Feedback 

โครงการพฒันา 
ทกัษะบริหารจดัการ 
ผู้ประกอบการ, ผู้บริหาร 

โครงการยกระดบั
ทกัษะการบริการของ
พนกังาน 

โครงการวิจยัเพ่ือพฒันา 
Management Tools 

Networking 
Activities 

-โครงการส าหรับการมี
งานท าของผู้ว่างงาน 
-นดัพบแรงงาน 

โครงการเตรียมความพร้อม
ของ ผู้จบการศกึษา 

โครงการพฒันาหลกัสตูร 
การเรียนการสอนในสถานศกึษา 

โครงการอ่ืน ๆ  เพ่ือสนบัสนนุ
พนัธกิจของหน่วยงานภาครัฐ 

วิทยากร
ผู้ เช่ียวชาญ 

งบประมาณ 
สนบัสนนุ 

Staff ร่วมจดังาน 

   ภาครัฐ   สถานศกึษา 

 องค์กรเอกชน   องค์กรอิสระ 

 ผู้ประกอบการ    ผู้บริหาร, 
  หวัหน้างาน 

   พนกังาน 
   ผู้ว่างงาน 

 นกัศึกษา 
ประชาชน    ทัว่ไป 

ชมุชน 
iHDC 
Framework 

นกัวิชาการ 

องค์กร 
บคุคล 

โครงการให้ค าปรึกษาเพ่ือ
พฒันาองค์กรตา่ง ๆ 

ตวัอยา่งโครงการ, กิจกรรม 

Organized by iHDC 
- ร่วมเป็นสมาชิก 
- ร่วมท า W/S   เพื่อหาความต้องการท่ีแท้จริง 

Staff ร่วมจดังาน 

งบประมาณ /  
เสียค่าใช้จ่ายเข้าร่วม 

วิทยากรผู้ เช่ียวชาญ 
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DNA 

Core Value 
• ไม่แสวงหาก าไร แตอ่งค์กรต้องอยูร่อดอยา่งยัง่ยืน  
• โปร่งใสและใช้ปัญญาบริหารจดัการ 

Core Purpose 
• มีผลงาน สร้างผลกระทบเชิงบวกทางสงัคม 
• สร้างประโยชน์ให้กบัสงัคม / ช่วยเหลือสงัคม 
• ประสานงานและประสานประโยชน์ร่วมกบัพนัธมิตร 

Core Prohibition 
• ไม่เก่ียวข้องกบัการเมือง 
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ประสิทธิภาพ และ ศกัยภาพ ทางดา้นใด??? 

Knowledge 

Skill 

Attribute 

มีแหล่งให้ความรู้จ านวนมาก 
- ง่ายในการให้ความรู้  ต้องมีความจ าดี 
- มลูนิธิ ให้ความรู้เชิงลกึ 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึง่กนัและกนั 

มีบางแหล่งจัดให้มีการเพิ่มทักษะในการท างาน 
ต้องใช้เวลา เคร่ืองมือ และ ความพงึพอใจหรือเห็นประโยชน์ของทกัษะนัน้ๆ 

หลายๆแห่งพยายามสร้างให้เกดิพฤตกิรรมที่
พงึประสงค์ที่เหมาะสมกับแต่ละการท างาน 
- ต้องมีความต้องการท่ีจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเอง หรือ เห็น
ปัญหาจากพฤติกรรมเดิม หรือ เห็นประโยชน์ในอนาคตของพฤติกรรม
ใหม ่ถึงจะยอมเปลี่ยนแปลง 

ยังมีช่องว่างที่ทางมูลนิธิ 
สามารถเข้าไปช่วย 
พัฒนาทุนมนุษย์ 

บคุคลากรของมลูนิธิ 
มีความสามารถในการพฒันามนษุย์ 

ทางด้าน ทกัษะ และ  
พฤติกรรมท่ีพงึประสงค์  
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ประสิทธิภาพ และ ศกัยภาพ ทางดา้นใด??? 

คนท างาน 

วยัเรียน 

เกษียณ 

เจ้าของกิจการ 

หวัหน้างาน 

พนกังาน 
ลกูจ้าง 

คนตกงาน 

 
วยัเยาว์ 

 

•หน้าที่ ความรับผิดชอบ 
•การท างาน 
•เป็นผู้น า 
•มีความคดิ 
•ประกอบอาชีพ/ธุรกจิ 

รายได้เลีย้งชีพ ? 

•คุณธรรม จริยธรรม 
•ครอบครัว และ การใช้ชีวติ 
•ความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน 
•พฤตกิรรมที่พงึประสงค์ 

ความสุข ? 

ศักยภาพทางธุรกจิ 

ศักยภาพทางสังคม 

ศักยภาพของประเทศไทย 
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Product ของเราในเบ้ืองต้น 
เราจะสร้าง HR ให้มีคุณสมบตัทิั้ง 4 มิต ิ

คนด ี
(Attribute) 

คนเก่ง  

(รู้ธุรกจิ) 
(Wisdom) 

วชิาชีพ HR 

(Knowledge) 

Practice 

(Skill) 

• ศีลธรรม จริยธรรม คุณธรรม 
• ศาสตร์พระราชา 
• ทศันคติเชิงบวก คดิดี เสียสละ

พร้อมแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อ่ืน 
และสังคม 

• Business Value 

chain 

• Core Value 

• Business Trend 
• เข้าใจธุรกจิ/องค์การ ทีต่นเอง

ท างานอยู่ 
 

• HR Business 

Partner 
• เช่ียวชาญในงานวชิาชีพ ทีต่น

รับผดิชอบ เช่นการสรรหา การ
พฒันา การบริหารค่าจ้าง เป็น
ต้น 

• Motivation 

• KPI & Action 

Plan 
• สามารถน าองค์ความรู้

ทั้งหมดไปปฏิบัติให้ได้ผล
ลพัธ์ เช่น มีผลงานส่งเสริม
พนัธกจิ องค์กร ไม่ใช่แค่
ท างาน day to day 
เท่าน้ัน 
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คุณสมบติัของ ทุนมนุษย์ ท่ีพึงประสงค ์
เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการท างาน 
• มีทกัษะความสามารถในการท างาน หรือ ด าเนินธุรกิจ ในส่วนท่ีตนรับผิดชอบ 
• มีทกัษะทางด้านความคิด ทัง้การสงัเคราะห์ วิเคราะห์ข้อมลู การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงองค์รวม และ 

แนวคิดในรูปแบบตา่งๆ และ สามารถน าไปประยกุต์กบัหน้าท่ีการงานและระบบงานที่รับผิดชอบ  
• มีทกัษะความเป็นผู้น า และ การบริหารจดัการ องค์กรหรือหน่วยงาน 
 

การใช้ชีวติอย่างมีความสุข 
• ประพฤติตนอยู่ในกรอบของ ศีลธรรม คณุธรรม และ จริยธรรม 
• มีแนวคความคิด และ จิตใจ ในการให้บริการ การค านึงถงึความต้องการของทีมงานมากกว่าตนเอง เอา

ใจเขามาใสใ่จเราและไมป่ฏิบตัิตนให้ตนเองและบคุคนอ่ืนเดือดร้อน มีพฤติกรรมตอ่ครอบครัวท่ีเหมาะสม 
สร้างครอบครัวท่ีอบอุน่ มีความเอือ้อาทรซึง่กนัและกนั พงึพอใจในสิ่งท่ีตนมี โดยยดึมัน่ทฤษฎีเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นแนวทาง 

• มีพฤติกรรมในการใช้จ่ายอย่างเหมาะสม รู้จกัหา รู้จกัเก็บออม และ ใช้จ่ายอย่างคุ้มคา่ 
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จะบูรณาการในการพฒันา 
ท าใหมี้คุณสมบติั ทุนมนุษย ์ท่ีพึงประสงค ์

ไดอ้ยา่งไร? 
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สร้างการต่ืนตวัทางการพฒันาตนเองฯ 

ประสบความส าเร็จ 

คณุสมบตัิท่ี
พงึประสงค์ 

ความสามารถ 
ความรู้ 
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มูลนิธิ สร้างความเขา้ใจใหก้บัองคก์ร... 

Service Profit Chain 
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มูลนิธิ เป็นท่ีปรึกษา ใหก้บัองคก์ร 

นโยบายจาก
ผู้บริหาร
ระดบัสงู 

วางแผน
ด าเนินการ 

ผู้บริหาร
ระดบักลาง
ยอมรับ 

องค์ความรู้ที่
ควรมี 

จดัท า KM 
ในองค์กร 

หาทกัษะที่พงึ
ประสงค์ 

พฒันาทกัษะ 

หาคณุสมบตัิ
ที่พงึประสงค์ 

สร้างแรง
บนัดาลใจ 

สร้าง
สิง่แวดล้อม 

สร้าง 
Culture 

การ
เปลี่ยนแปลง
อยา่งบรูณาการ 
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มูลนิธิและองคก์ร สร้างการต่ืนตวัในการพฒันาตนเอง 

Business 
Index 

• Vision/Mission 

• Strategic 
Objective 

• Work Process 

Development 
Policy 

• Department Key 
Competency 

• Human Key 
Competency 

Employee 
Satisfaction 
Index 

• Top Down Policy 

• 1 up 
Management 

• Communication 

Customer 
Satisfaction 
Index 

• Service Mind 

Innovative 
Services & 
Products 

• More than 
Expectation 

Return to 
Employee 

• Increase Salary 

• Incentive 

• Award 

• Punishment 
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จดัหลกัสูตรและรูปแบบการพฒันา 

หาความ
ต้องการ 

จดั
หลกัสตูร 

ทดสอบ 

ปรับปรุง 

พฒันาฯ 

ประเมิน
ผลฯ 
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สร้างกระแสและความสมัพนัธ์ 
กบัองคก์รภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง 

มลูนิธิ 

ศกึษาหาผลประโยชน์
ร่วมกนั 

จดุแข็ง ของ มลูนิธิฯ 
เพ่ือให้การสนบัสนนุ 

ภาพลกัษณ์ของมลูนิธิ 

องค์กรภาครัฐ 

ศกึษา โครงการพฒันาท่ี
เก่ียวข้อง 

จะตอบโจทย์ องค์กร
ภาครัฐทางด้านใด 

คณุวฒุิวิชาชีพ 

ความร่วมมือ 

น าเสนอโครงการใหม ่

รับโครงการมา
ด าเนินงาน 

ประสานความสมัพนัธ์ 
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สอดคลอ้งกบันโยบายภาครัฐ และ การพฒันาประเทศ 

• 12 ค่านิยมหลกัคนไทย 
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึง่เป็นสถาบนัหลกัของชาติในปัจจบุนั 
2. ซื่อสตัย์ เสียสละ อดทน มีอดุมการณ์ในสิ่งท่ีดีงามเพ่ือส่วนรวม 
3. กตญัญ ูต่อพอ่แม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
4. ใฝ่หาความรู้ หมัน่ศกึษา เล่าเรียน ทางตรงและทางอ้อม 
5. รักษาวฒันธรรมประเพณีไทยอนังดงาม 
6. มีศีลธรรม รักษาความสตัย์ หวงัดีต่อผู้ อ่ืน เผ่ือแผ่และแบ่งปัน 
7. เข้าใจ เรียนรู้ การเป็นประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุท่ีถกูต้อง 
8. มีระเบียบวินยั เคารพกฎหมาย ผู้ น้อยรู้จกัการเคารพผู้ใหญ่ 
9. มีสติ รู้ตวั รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบตัิ ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั 
10. รู้จกัด ารงตนอยู่โดยใช้หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั รู้จกัอด

ออมไว้ใช้เม่ือยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จ าหน่าย และขยายกิจการ เม่ือมีความพร้อม โดยมี
ภมูิคุ้มกนัท่ีดี 

11. มีความเข้มแข็งทัง้ร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต ่า หรือกิเลส มีความละอาย เกรงกลวัต่อบาป ตาม
หลกัของศาสนา 

12. ค านงึถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และต่อชาติ มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง  
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ศึกษา วจิยั เกบ็รวบรวมขอ้มูลทางสงัคมฯ 

ความรู้
ทัว่ไป 

ผลการ
ศกึษาวิจยัฯ 

Database 
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มูลนิธิศูนยบู์รณาการพฒันามนุษย ์(ศบม) 

มลูนิธิฯ ต้องพฒันาทกุด้านพร้อมๆกนั 

แตล่ะด้านก็มีความยากง่ายแตกตา่งกนั 

ใครจะเป็นคนด าเนินการ ??? 

Road Map 
19 



แผ
นก

าร
ด า
เนิ
นง

าน
  2

0
1

6
-2

0
1

9
 สร้างทีม 

สร้างแบรนด์ 

สร้างหลกัสตูร 

สร้างเคร่ืองมือ 
ตรวจวดั องค์กร/

บคุคล 

สร้างรูปแบบการ
ให้ค าปรึกษา 

สร้างฐานข้อมลู 

2016 

เปิดตลาด 
ท่ีปรึกษาฯ + ฝึกอบรม 

ประชาสมัพนัธ์ 

เครือข่าย 
ผู้ เข้ารับการอบรม 

ศกึษาวิจยัฯ ความ
ต้องการของตลาด 

น าเสนอโครงการ ให้ภาครัฐ/หน่วยงาน 

จบัคู่ธุรกิจ 

น าเสนอโครงการ เข้า AEC 

น าเสนอหลกัสตูร 
ส าหรับสถานศกึษา 

2017 2018 

หนงัสือ องค์ความรู้ 

ขยายผลให้กบั 
ผู้ ด้อยโอกาส 

2019 
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สร้างหลกัสตูร 

สร้างเคร่ืองมือ 
ตรวจวดั องค์กร/

บคุคล 

สร้างรูปแบบการ
ให้ค าปรึกษา 

คณุสมบตัิ ทนุมนษุย์ท่ีพงึประสงค์ 
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9
 

2016 2017 2018 2019 

สร้าง ด าเนินการ ขยายผล 

เปิดตลาด 
ท่ีปรึกษาฯ + ฝึกอบรม 

ประชาสมัพนัธ์ 

ศกึษาวิจยัฯ ความต้องการของตลาด 

น าเสนอโครงการ ให้
ภาครัฐ/หน่วยงาน 

ขยายผลให้กบั 
ผู้ ด้อยโอกาส 
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การสร้างเครือข่ายทีมงาน 

• เข้าพบองค์กรตา่งๆ เพื่อแจ้งให้ทราบ และ หาทิศทางของผลประโยชน์
ร่วมกนัฯ 

• รวบรวมผู้ มีความรู้ความสามารถ เข้าประชมุเพื่อชีแ้จงแนวทางการ
ด าเนินงานของ มลูนิธิ 
– ก าหนดคา่ตอบแทน และ การจดัเก็บรายได้จาก ผู้ได้รับผลประโยชน์  
– ให้ผู้ เข้าร่วมประชมุ จดัท าแบบน าเสนอ หลกัสตูรการอบรม ตาม
ความสามารถของแตล่ะทา่น หรือ แนวทางการพฒันาองค์กร / บคุลากร และ
น าเสนอโครงการ (อาจจะเป็น บคุคลหรือองค์กร ก็ได้) 

– ด าเนินการ น าเอา หลกัสตูร หรือ แนวทางฯท่ีได้ ไปท าการตลาดจริง เพ่ือให้
เกิด รายได้ทัง้สมาชิก และ มลูนิธิ 
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การสร้างแบรนด ์

• LOGO ศบม 
• สื่อท่ีใช้ 

– Website / WebPage (Knowledge Information) 

– Social Network : FB, IG, Line + 
– PR ลงนิตยสาร หนงัสือพิมพ์ 
– เขียนบทความลง นิตยสาร/หนงัสือพิมพ์ ประจ าเดือนละ 1 เร่ือง 
– เขียนหนงัสือ ปีละ 1 เลม่ 
– ท าสื่อประชาสมัพนัธ์องค์กร และ แจกจ่ายให้กบัวา่ท่ีกลุม่เปา้หมาย ทัง้ 
กระดาษ และ ทางอิเลก็ทรอนิกส์ 
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เอกลกัษณ์ และ อตัลกัษณ์ 

• มีเคร่ืองมือเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ท่ีมีความน่าเช่ือถือ 
– จดัท าเคร่ืองมือ ในการวิเคราะห์ บคุคล และ องค์กร ตามหลกัสถิติ 

• มีรูปแบบการอบรม ท่ีโดดเดน่ แตกตา่ง ผา่นการเลน่กิจกรรมฯ 

• ไม่ปิดบงัองค์ความรู้ และ พร้อมท่ีจะให้ความช่วยเหลือกบัทกุธุรกิจฯ 
และ ทกุๆคน 
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Need Tools… 

• สร้างเคร่ืองมือ แบบสอบถามประเมินพฤตกิรรม ความต้องการ และ 
แนวความคดิ 

• สร้างเคร่ืองมือ กิจกรรม และ รูปแบบอบรม ใหม่ๆ เพื่อให้เกิดการรวมกลุม่ 
ไปพร้อมๆกบั การมีองค์ความรู้ ทกัษะ และ คณุสมบตัท่ีิพงึประสงค์ ไป
พร้อมๆกนั 

• ศกึษา/วิจยัความต้องการใช้งานพนกังาน ความคาดหวงั ปัญหาจาก
บคุลากร ของสถานประกอบการ เพ่ือหาแนวทางการพฒันาองค์กรและ
บคุลากร ให้มีความสอดคล้องซึง่กนัและกนั 

• ฐานข้อมลูองค์กร (ประเภทองค์กร,กิจกรรมท่ีท า) และ ฐานข้อมลูสมาชิก 
(ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ) 

• ฐานข้อมลูองค์ความรู้ เพ่ือการพฒันามนษุย์ แบบบรูณาการ 
 

25 



รูปแบบการด าเนินงาน 

• จดัอบรม (พฒันาสมรรถนะของพนกังาน) 
• จดักิจกรรม (สร้างเครือขา่ย) 
• จดัท าหนงัสือ (กระจายองค์ความรู้ / ประชาสมัพนัธ์ / สร้างแบรนด์) 
• จดัท าสื่อประชาสมัพนัธ์ (ประชาสมัพนัธ์ / สร้างแบรนด์ ) 
• จดัหางาน ? (ผู้วา่งงาน) 
• จดัหาแหลง่ฝึกงาน ? (นกัศกึษาใหม่) 
• บริการให้ค าปรึกษา 
• วิจยั องค์ความรู้ 
• บริการตรวจวดั สมรรถนะ บคุคล และ องค์กร 
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กิจกรรมท่ีตอ้งด าเนินการ 

• สมมตุิฐานว่า.. “สมาชิกขาดความรู้ความสามารถ” (นกัศกึษาจบใหม่/ขาดศ กยภาพ/ต้องการพฒันาตนเอง) 
– จดัฝึกอบรม แนวทางในการท างาน และ เส้นทางชิวิตให้ประสบความส าเร็จ (NLP) 

• สมมติฐานว่า “สมาชิกมีองค์ความรู้เฉพาะทาง” (คนท่ีมีประสิทธิภาพ 30-40 ปี) 
– พฒันาคณุสมบตัิท่ีพงึประสงค์ คณุธรรม จริยธรรม และ จรรยาบรรณ 
– ปรึกษาปัญหาเชิงลกึ ท่ีไมส่ามารถท าให้ก้าวหน้าได้ (Coaching) 

• สมมติฐานว่า “องค์กรไม่รู้อะไรเลย” (ต้องการอยู่รอด/ต้องการท่ีปรึกษาภาพรวม) 
• สมมติฐานว่า “องค์กรมีความเช่ียวชาญเฉพาะทาง” (ต้องการท่ีปรึกษาด้านท่ีตนไม่ถนดั) 

– วิจยัและให้ค าปรึกษา ทัง้เชิงลกึและเชิงกว้าง 
• สมมติฐานว่า “องค์กรขาดความสามารถทางด้าน HRM/HRD” 

– ให้ค าปรึกษาเพ่ือการพฒันามนษุย์แก่องค์กรตา่งๆ และ บคุคลทัว่ไป 
• สมมติฐานว่า “คนส่วนใหญ่ท างานอย่างไม่มีความสขุ” 

– จดัสมัมนาเชิงปฏิบตัิการ เพ่ือให้ ผู้ เข้ารับการอบรม รู้จกัตนเองให้ดีขึน้ สามารถปฏิบตัิตน และท างานตาม พฤติกรรม และ แนวความคิดของ
ตนเอง 

– สง่เสริมและสนบัสนนุ ศาสนา และ ด้านสงัคมสงเคราะห์ 
• สมมติฐานว่า “ระบบการศกึษาของประเทศไทย ไม่แข็งแรง” 

– ปพืูน้ฐาน เดก็นกัเรียน เพ่ือให้มีคณุสมบตัิท่ีตอบสนองตอ่ พฤติกรรมท่ีพงึประสงค์ตอ่การพฒันาประเทศ 
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คณะกรรมการมูลนิธิฯ 

หน้าที่ 

• ก าหนดนโยบายของมลูนิธิ 

• ก ากบัดแูลการบริหารมลูนิธิเพ่ือให้การ
ด าเนินงานบรรลวุตัถปุระสงค์ 

• ติดตามการด าเนินงานของคณะกรรมการ
บริหาร 

• ประเมินผลการด าเนินงานของ
คณะกรรมการ 

• อนมุตัิข้อเสนอของคณะกรรมการบริหารท่ี
เก่ียวข้องกบัแผนยทุธศาสตร์ 

ความรับผิดชอบ 

• การด าเนินการของคณะกรรมการบริหาร 
และคณะท างานตา่ง ๆ 

• การด าเนินงานท่ีผกูพนักบัหน่วยงาน
ภายนอกตา่ง ๆ 

• การด าเนินงานเพื่อน าไปสูว่ิสยัทศัน์ และ
พนัธกิจ 

• ด้านจริยธรรม และคณุธรรมของมลูนิธิ 
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คณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ 

หน้าที่ 
• ก าหนดแผนยทุธศาสตร์ นโยบายการ

ด าเนินงาน และงบประมาณ 
• ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล การ

ด าเนินงานของคณะท างานตา่ง ๆ 
• อนมุตัิแผนการด าเนินงานของคณะท างาน 
• อนมุตัิงบประมาณ 
• เป็นตวัแทนมลูนิธิในการท าธุรกรรม 
• ทบทวนแผนยทุธศาสตร์ และน าเสนอ

คณะกรรมการมลูนิธิฯ 
• จดัท ารายงานการปฏิบตัิงานประจ าไตรมาส 

และชีแ้จงตอ่คณะกรรมการ 

ความรับผิดชอบ 

• การปฏิบตัิงานของคณะท างาน และ
เจ้าหน้าท่ีให้อยู่ในกรอบนโยบาย และ
ระเบียบการปฏิบตัิของมลูนิธิฯ 

• ผลการด าเนินงานของมลูนิธิ และ
คณะท างานให้เป็นไปตามแผนยทุธศาสตร์ 

• การปฏิบตัิงานของมลูนิธิฯด้านความ
โปร่งใส และจริยธรรมในการด าเนินงาน 
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คณะท างาน 
ฝ่ายปฏิบติัการ  

 หน้าที่ 

• น าแผนยทุธศาสตร์ และนโยบายมาสูก่าร
ปฏิบตัิในด้านการด าเนินกิจกรรมตา่ง ๆ ทัง้
ในประเทศ และตา่งประเทศ 

• จดัท าแผนปฏิบตัิการ และงบประมาณเพ่ือ
น าเสนอคณะกรรมการบริหาร และน าไปสู่
การปฏิบตัิ 

• จดัท ารายงานการปฏิบตัิงานประจ าเดือน 

• ก ากบัดแูลเจ้าหน้าท่ี ท่ีปรึกษา หรือบคุคล
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องในการด าเนินโครงการ 

 

ความรับผิดชอบ 

• ผลงานท่ีคาดหวงั และตวัชีว้ดัความส าเร็จ 

• การด าเนินงานท่ีสอดคล้องกบันโยบาย 
แผนยทุธศาสตร์ และพนัธกิจของมลูนิธิฯ 

• การด าเนินงานท่ีโปร่งใส มีคณุธรรม และ
จริยธรรม 
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คณะท างาน 

ฝ่ายบริหารโครงการ 
 หน้าที่ 

• น าแผนยทุธศาสตร์ และนโยบายมาสูก่าร
ปฏิบตัิในด้านการบริหารโครงการต่าง ๆ ท่ี
ได้รับมอบหมาย 

• จดัท าแผนปฏิบตัิการ และงบประมาณเพ่ือ
การบริหารโครงการ 

• จดัท ารายงานการปฏิบตัิงานประจ าเดือน 

• ก ากบัดแูลเจ้าหน้าท่ี ท่ีปรึกษา หรือบคุคล
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องในการด าเนินโครงการ 

 

ความรับผิดชอบ 

• ผลงานท่ีคาดหวงั และตวัชีว้ดัความส าเร็จ 

• การด าเนินงานท่ีสอดคล้องกบันโยบาย 
แผนยทุธศาสตร์ และพนัธกิจของมลูนิธิฯ 

• การด าเนินงานท่ีโปร่งใส มีคณุธรรม และ
จริยธรรม 
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คณะท างาน 

ฝ่ายอ านวยการ 
 หน้าที่ 

• จดัท าแผนงานสนบัสนนุกลยทุธ์ของมลูนิธิฯ 
และควบคมุ ดแูลการปฏิบตัิให้ได้ตาม
แผนงาน 

• อ านวยการประชมุ และจดัท ารายงานการ
ประชมุคณะกรรมการมลูนิธิฯ และ
กรรมการบริหารฯ 

• ก ากบัดแูลเจ้าหน้าท่ี ท่ีปรึกษา หรือบคุคล
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องในการด าเนินกิจกรรมของ
มลูนิธิฯ 

 

ความรับผิดชอบ 

• ผลงานท่ีคาดหวงั และตวัชีว้ดัความส าเร็จ 

• การด าเนินงานท่ีสอดคล้องกบันโยบาย 
แผนยทุธศาสตร์ และพนัธกิจของมลูนิธิฯ 

• การด าเนินงานท่ีโปร่งใส มีคณุธรรม และ
จริยธรรม 
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งานท่ีตอ้งการคนรับผดิชอบ 
• งานบริหารโครงการฯ และ เครือขา่ย 
• งานติดตอ่น าเสนอโครงการฯ (จดหมายเสนอโครงการ) 
• งานติดตอ่ประสานงานในสว่นท่ีเก่ียวข้อง 
• งานประชาสมัพนัธ์โครงการฯ ตา่งๆ  Staff 

• งานทางด้านการเงินและบญัชี 
• งานจดัท าหลกัสตูร 
• งานฝึกอบรม (วิทยากรกระบวนการ) 
• งานรวบรวมองค์ความรู้ และ ข้อมลู 
• งานให้ค าปรึกษาธุรกิจ 
• งานวิจยั และ ประเมินผล 
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