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 มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (iHDC) 

ร่วมกบั 
     Hotel Management and Training Center(HMTC) 

น าเสนอโครงการ 
   พัฒนาทรัพยากรมนุษย์สู่มาตรฐานอาชีพโรงแรม Thailand 4.0 

 
 

ช่ือโครงการ    พฒันาทรัพยากรมนษุย์สูม่าตรฐานอาชีพโรงแรม Thailand 4.0 
สถานที่ตัง้    33/13 แจ้งวฒันะ ปากเกร็ด 42 ถนน แจ้งวฒันะ ปากเกร็ด 

    จ. นนทบรีุ 
แผนงาน ให้บริการสมาชิกโครงการพฒันาทรัพยากรมนษุย์สูม่าตรฐานอาชีพโรงแรม 

1. ข้อมลู/ ข่าวสาร ทางวิชาการ ด้านธุรกิจโรงแรม และการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ 
2.จดัอบรม / สมัมนา /กิจกรรมตา่ง ตามความต้องการของสมาชิก 

3.ให้ค าปรึกษา และเป็นโค้ช ด้านการบริหารจดัการธุรกิจโรงแรม 

และการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ 
ลักษณะโครงการ  ตอ่เน่ือง ขยายการให้บริการทัง้กลุม่สมาชิก และสายอาชีพ อ่ืนๆ 
 

ผู้รับผิดชอบ   IHDC และ HMTC   

 

สอดคล้องกับมาตรฐาน การยอมรับของผู้ประกอบการ และ สถาบนัคณุวฒุวิชาชีพแหง่ชาติ 
 

หลักการและเหตุผล สืบเน่ืองจากการเตบิโตของธุรกิจโรงแรมในปัจจบุนั ท าให้มีโรงแรมเกิดใหม่ทัง้
ถกูต้องตามกฎหมายและไมถ่กูต้องตามกฎหมายเป็นจ านวนมาก ผู้ประกอบการ
ขนาดเล็กท่ีเป็นธุรกิจครอบครัวสว่นมาก ขาดความรู้และความเข้าใจในการท าธุรกิจ
โรงแรม  ท าให้ธุรกิจโรงแรมสว่นมากมีปัหหา ทัง้ด้านความไมเ่ข้าใจในการท าธุรกิจ
โรงแรมของผู้ประกอบการและขยายผลไปถึงการขาดแรงงานท่ีมีคณุภาพตาม
มาตรฐานของการให้บริการเกือบทกุระดบัต าแหนง่งาน  
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วัตถุประสงค์  

1.เพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของ มลูนิธิศนูย์บรูณาการพฒันามนษุย์ 

และ Hotel Management and Training Center 

2.เป็นเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ เพิ่มทกัษะและความรู้ให้กบัผู้ประกอบการ หรือ

ผู้บริหาร โรงแรมให้ประสบผลส าเร็จในการท าธุรกิจโรงแรม สามารถแขง่ขนัได้ มี

มาตรฐานการให้บริการเป็นท่ียอมรับของลกูค้าและผู้ มีส่วนเก่ียวข้องทัง้ในระดบั

ภายในประเทศและระดบัสากล 

3.ให้ค าปรึกษาและพฒันาบคุลากรด้านธุรกิจโรงแรม ให้มีความรู้ ความสามารถ 

ทกัษะ และคณุสมบตัท่ีิเหมาะสมส าหรับการท างานโรงแรมอยา่งมืออาชีพ มี

ความก้าวหน้าในสาขาธุรกิจโรงแรมอย่างยัง่ยืน  

4.พฒันาบคุคลกรด้านวิชาการ เชน่ ท่ีปรึกษา / โค้ช / วิทยากร ให้เป็นผู้ ท่ีมีแก่น

ความรู้และเชียวชาหด้านธุรกิจโรงแรม เพ่ือให้ความรู้ด้านวิชาการกบั

ผู้ประกอบการและบคุลากรท่ีท างานโรงแรม 

5.ให้ค าปรึกษา และ พฒันาบคุลากร ให้มีความรู้และทกัษะในการเข้าท างานด้าน

โรงแรม ในต าแหนง่ตา่งๆ ตามความสามารถของแตล่ะคน 

6.ให้บริการ ท่ีปรึกษา / โค้ช ตามหลกัวิชาการในด้านการบริหารโรงแรมแก่

ผู้ประกอบการหรือผู้บริหารโรงแรม   

7.ท าวิจยัและวางแผนการอบรมพนกังานประจ า ( In house Training) เพ่ือ

พฒันาความรู้ ทกัษะ ในการ ปฏิบตังิาน ให้กบัโรงแรม ตามความต้องการของแตล่ะ

โรงแรม 

8.รับวิเคราะห์ วิจยั งานการบริหารโรงแรม และท าหน้าท่ีเป็นผู้ให้ค าปรึกษาด้าน

การบริหารและการจดัการโรงแรม 



  

301/311 ประชาชื่น 12 แยก 1-2-29 ถนนประชาชื่น ทุ่งสองห้อง หลกัสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 

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

3 
 

 

9.รับท าการบริหารโรงแรมเป็นเครือขา่ย รวมทัง้การบริหารองค์กรโดยรวม 

ครอบคลมุ ด้านการบริหารภายใน บคุลากร การตลาดและการขาย 

 

 เป้าหมาย 

  1.ผู้ประกอบการโรงแรม / ทายาท /หุ้นสว่น (นิติบคุคล) 

  2.ผู้บริหาร / ผู้จดัการ /ผู้ช่วยผู้จดัการ /หวัหน้าฝ่าย /  

3.บคุคลทัว่ไป (ผู้ ต้องการท างานโรงแรม / พนกังานโรงแรมทีต้่องการพฒันาตนเอง) 

4.เครือขา่ย วิทยากร / โค้ช / ที่ปรึกษา 

เป้าหมายกลุ่มสมาชิกเข้าร่วมโครงการ ( โครงการน าร่อง พ.ศ.2560-2561) 

1. โรงแรม (นิติบคุคล) ขนาดเลก็และขนาดกลาง จ านวน  30โรงแรม 

2. บคุคลที่ท างานสายโรงแรมเพื่อพฒันาเป็นผู้จดัการ และผู้บริหารมืออาชีพ จ านวน 200 ทา่น 

3. บคุคลที่ยงัไมผ่า่นงานโรงแรม  และมีความสนใจจะเข้าสูธุ่รกิจ หรืออาชีพโรงแรม  จ านวน 50 ทา่น 

4. บคุคลที่ผา่นงานโรงแรมมาแล้ว และต้องการจะพฒันาให้เป็นท่ีปรึกษา หรือเป็นโค้ช  หรือ ผู้ที่ผา่นการเป็นท่ีปรึกษา

และเป็นโค้ช ในสายธุรกิจอื่นมากอ่นแล้วและต้องการจะมาเป็นท่ีปรึกษาหรือเป็นโค้ชอาชีพสายโรงแรม  จ านวน 

50 ทา่น 

ม.ล.ชาหโชติ ชมพนูทุ 

ประธานกรรมการ 

มลูนิธิศนูย์บรูณาการพฒันามนษุย์ 

โทร 089-1381950 

chanchotj@gmail.com 

4 มิถนุายน 2560 

น / 1 
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