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Foundation for Integrated Human Development Center

Profile
ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท
การศึกษา
o- บริหารธุรกิจการบิน จาก สโมสรการบินแห่ งประเทศไทย
(วิทยานุกรณ์ วิทยาลัย)
- Management Development Program – Thailand
Management Association : TMA
Management Certificate - American International Association

1.ตาแหน่ งงานปั จจุบัน
2.- ผู้ก่อตัง้ / ประธานกรรมการ มูลนิธิศูนย์ บูรณาการ
พัฒนา
มนุษย์

- ISO 29990:2010 Learning services for non-formal education
and training-Basic requirements for service providers under
The Development Project of Personnel Registration System in
Industrial Sectors in Response to AEC

3.- ผู้บริหาร / ผู้ดาเนิน รายการ เปลี่ยน เป็ นเปลี่ยน ทาง
สถานีวิทยุโทรทัศน์ โลก
- พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติฯ WBTV.

ประสบการณ์ การทางาน

4.- วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒสิ าขาอุตสาหกรรมท่ องเที่ยวและ
โรงแรม

- Sales Manager - Tour Royal Co., Ltd / Takerng Tour
/Siam Bayview Hotel / Menam Hotel
- Sales and Marketing Director – Baiyoke Suite
Hotel
- Managing Director – Promotion Travel Co., Ltd.
- Executive Director – PP Natural Resort & Hotel
Co.,
Ltd./ Poy Luang Hotel

5.- ที่ปรึกษาอิสระ ด้ านการบริหารจัดการ ธุรกิจโรงแรม
และ
ธุรกิจท่ องเที่ยว
6.- วุฒอิ าสาธนาคารสมอง

ประธานกรรมการ
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บูรณาการ
 รวบรวม

การบริหารจ ัดการ
4M

เพือ
่ พ ัฒนาทุนมนุษย์

ิ ธิภาพ
ให้มป
ี ระสท

 ผูป
้ ระกอบการ

 เข็มแข็ง

 ประสานงาน

 Man

 ผูบ
้ ริหาร

 เจริญเติบโต

 สร้างค่านิยมร่วม

 Material

 พน ักงาน

ั
้
 ศกยภาพสู
งขึน

้ ารบริหาร
โดยใชก

 Method

ึ ษา
 น ักศก

 มีงานทา

จ ัดการ

 Money

 ผูว้ า
่ งงาน

 มีความเป็นอยูด
่ ข
ี น
ึ้

Who’s IHDC
่ ยเหลือและสน ับสนุน ทงบุ
เราเป็นผูท
้ ค
ี่ อยชว
ั้ คลากรและองค์กร
• ต้ องการพัฒนาตนเอง
• ต้ องการเจริญเติบโต
• ในหน้ าที่การงาน
• ต้ องการหางานทา
• ต้ องการอื่น ๆ

• มีความพร้ อม
ความสามารภ
• ต้ องการช่ วยเหลือสังคม

บุคลากร
ต้ องการความ
ช่วยเหลือ

องค์ กร
ต้ องการความ
ช่วยเหลือ

บุคลากร
มีความพร้ อม
จะช่วยเหลือ

องค์ กร
มีความพร้ อม
จะช่วยเหลือ

• ต้ องการอยู่รอด
• ต้ องการเจริญเติบโต เพิ่ง
เริ่มต้ น
• ต้ องการบุคลากร
• ต้ องการที่ปรึกษาฯ
• มีปัญหาในด้ านต่ าง ๆ

• องค์ กรที่ประสบ
ความสาเร็จ
• ต้ องการช่ วยเหลือสังคม

Our Goal
สร้างทร ัพยากรมนุษย์ทก
ุ ว ัยให้เป็นพลเมืองดีมค
ี ณ
ุ ค่าของแผ่นดิน

ปฐมวัย

วัยเรี ยน

เรี ยนรู้ จากการ
ปลูกฝั ง บ่มเพาะ
ของพ่อแม่ ญาติ
คนเลี ้ยง สื่อ

ความรัก
ความอบอุ่น
สร้ างรากฐาน
ของชีวิต

เพิม่ การเรี ยนจาก
ครู เพื่อน สังคม
พัฒนาความ
ฉลาดทางอารมณ์

ปลูกฝังสิ่งที่ดีงาม เป็ นคนดี
มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม เป็ น
เกราะป้องกัน ท่ามกลาง
สังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง

Age 1-25

วัยทางาน

สร้ างงาน สร้ างอาชีพ สร้ างรายได้

พนักงานหัวหน้ างาน, ผู้บริหาร, นักธุรกิจ, งาน
อิสระ, เจ้ าของธุรกิจ
รู้จกั ตัวเอง พัฒนาต้ นเอง เข้ าใจเป้าหมายในชีวิต
จดจ่อกับสิ่งที่ตวั เองถนัด
หา
ประสบการณ์

สร้ างความ
มัน่ คง

มัน่ คงประสบ
ความสาเร็จ

Age 25-35

Age 36-45

Age 46-60

มีศีล สมาธิ ปั ญญา เก่ งคิด
เก่ งคน เก่ งงาน ให้ การ
สนับสนุนแก่ คนรุ่ นใหม่
เรี ยนรู้ ตลอดชีวติ

เกษี ยณอายุ

How To?
จะบูรณาการในการพ ัฒนา ทาให้ม ี
คุณสมบ ัติ ทุนมนุษย์ ทีพ
่ งึ ประสงค์
ได้อย่างไร?

F2H
F2O
F2G
F2S

F2H
Foundation to Human

ความรู้
ความสามารถ

คุณสมบัติที่
พึงประสงค์

ประสบความสาเร็จ

F2O
Foundation to Organization

F2O
Foundation to Organization

มูลนิธแ
ิ ละองค์กร สร้างการตืน
่ ต ัว
ในการพ ัฒนาตนเอง

Business
Index

Development
Policy

• Vision/Mission
• Strategic
Objective

• Department
Key
Competency

• Work Process

• Human Key
Competency

Employee
Satisfaction
Index

Customer
Satisfaction
Index

Innovative
Services &
Products

Return to
Employee

• Top Down
Policy
• 1 up
Management

• Service Mind

• More than
Expectation

• Incentive

• Communication

• Increase Salary
• Award
• Punishment

F2G
Foundation to Government

12 ค่ านิยมหลักคนไทย
มีความรักชาติ
ศาสนา
พระมหากษัตริย์ ซึง่
เป็ นสถาบันหลักของ
ชาติในปั จจุบนั
เข้ าใจ เรี ยนรู้ การ
เป็ นประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริ ย์
ทรงเป็ นประมุขที่
ถูกต้ อง

ซื่อสัตย์ เสียสละ
อดทน มี
อุดมการณ์ในสิง่ ที่
ดีงามเพื่อส่วนรวม

กตัญญู ต่อพ่อแม่
ผู้ปกครอง ครูบา
อาจารย์

ใฝ่ หาความรู้ หมัน่
ศึกษา เล่าเรี ยน
ทางตรงและ
ทางอ้ อม

รักษาวัฒนธรรม
ประเพณีไทยอัน
งดงาม

มีศีลธรรม รักษา
ความสัตย์ หวังดี
ต่อผู้อื่น เผื่อแผ่
และแบ่งปั น

มีระเบียบวินยั
เคารพกฎหมาย
ผู้น้อยรู้จกั การ
เคารพผู้ใหญ่

มีสติ รู้ตวั รู้คิด รู้ทา
รู้ปฏิบตั ิ ตามพระ
ราชดารัสของ
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้ าอยู่หวั

รู้จกั ดารงตนอยู่โดย
ใช้ หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
รู้จกั อดออมไว้ ใช้ เมื่อ
ยามจาเป็ น มีไว้ พอ
กินพอใช้

มีความเข้ มแข็งทัง้
ร่างกายและจิตใจ ไม่
ยอมแพ้ ตอ่ อานาจฝ่ าย
ต่า หรื อกิเลส มีความ
ละอาย เกรงกลัวต่อ
บาป ตามหลัก

คานึงถึงผลประโยชน์
ของส่วนรวม และต่อ
ชาติ มากกว่า
ผลประโยชน์ของ
ตนเอง

F2S
Foundation to Social

ความรู้
ทัว่ ไป
Database

ผลการ
ศึกษาวิจยั ฯ

Action Plan
สร้ างทีม

หนังสือ องค์ความรู้

สร้ างแบรนด์

ประชาสัมพันธ์

สร้ างรูปแบบการ
ให้ คาปรึกษา

สร้ างหลักสูตร
สร้ างเครื่ องมือ
ตรวจวัด องค์กร/
บุคคล

นาเสนอหลักสูตร
สาหรับสถานศึกษา

นาเสนอโครงการ ให้ ภาครัฐ/หน่วยงาน

นาเสนอโครงการ เข้ า AEC

เปิ ดตลาด
ที่ปรึกษาฯ + ฝึ กอบรม

สร้ างฐานข้ อมูล

เครื อข่าย
ผู้เข้ ารับการอบรม

จับคู่ธุรกิจ

ศึกษาวิจยั ฯ ความ
ต้ องการของตลาด

ขยายผลให้ กบั
ผู้ด้อยโอกาส
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Conclusion
สร้ าง

ดาเนินการ

ขยายผล

ประชาสัมพันธ์

นาเสนอโครงการ ให้
ภาครั ฐ/หน่ วยงาน

คุณสมบัติ ทุนมนุษย์ ท่ พ
ี งึ ประสงค์

สร้ างรู ปแบบการให้
คาปรึกษา

เปิ ดตลาด
สร้ างหลักสูตร

สร้ างเครื่ องมือ
ตรวจวัด องค์ กร/บุคคล

ที่ปรึกษาฯ + ฝึ กอบรม

ขยายผลให้ กับ
ผู้ด้อยโอกาส

ศึกษาวิจัยฯ ความต้ องการของตลาด

Thankyou

มูลนิธิศนู ย์บรู ณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.)

Foundation for Integrated Human Development Center
www.thaiihdc.org
ihdc@outlook.co.th;chanchotj@gmail.com
Tel : 089-1381950 ; 081-5848917 ; 02-9546029;02-9548250
โทรสาร 02-9548250

