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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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iHDC – Mission*

1. สง่เสรมิ สนบัสนนุ และผลกัดนั ใหม้กีารสรา้งความเป็นเลศิ

     โดยการพฒันามนษุยแ์บบบรูณาการอยา่งย ัง่ยนื

2. เป็นศนูยก์ลางการแลกเปลีย่นขอ้มลู องคค์วามรู ้และการสรา้งความ
รว่มมอืเพือ่การพฒันามนษุยท์ ัง้ในระดบัประเทศและระหวา่งประเทศ

3.  สง่เสรมิการพฒันาองคก์รในสาขาวชิาชพีตา่งๆ

4.  จดัใหม้กีารฝึกอบรมและพฒันาบคุลากร 

5. ใหค้ าปรกึษาเพือ่การพฒันามนษุยแ์กอ่งคก์รตา่งๆ และบคุคล

      ท ัว่ไป 

6.  ศกึษา วจิยั เพือ่สรา้งองคค์วามรูส้ าหรบัการพฒันามนษุย์

7.  ด าเนนิการเพือ่สง่เสรมิและสนบัสนนุศาสนา

8.  ด าเนนิการเพือ่สง่เสรมิและสนบัสนนุดา้นสงัคมสงเคราะห์

9. ด าเนนิการหรอืรว่มมอืกบัองคก์ารการกศุลเพือ่การกศุลและองคก์าร
สาธารณประโยชนเ์พือ่สาธารณประโยชน์

10. ไมเ่กีย่วขอ้งกบัการเมอืง

* ตามรายละเอยีดทีย่ ืน่จดทะเบยีนมูลนธิ ิ
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VISION’s iHDC

“เป็นองคก์รทีบ่รูณาการการบรหิารจดัการ  

เพือ่พฒันาทนุมนษุย์

ใหม้ปีระสทิธภิาพ 

เสรมิสรา้งศกัยภาพของประเทศไทย”
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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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คณะกรรมการ iHDC
 1. ศ.ดร.จรีะ                หงสล์ดารมภ ์            ประธาน

2. ดร.อนชุา                 เล็กสกลุดลิก            รองประธาน
3. นายกติต ิ                คมัภรีะ                      รองประธาน
4. ดร.ธรรมชยั             เชาวป์รชีา                รองประธาน

 5. น.สพ.สมชยั            วเิศษมงคลชยั           รองประธาน
6. นายกติต ิ                คมัภรีะ                      รองประธาน

 7. นายธวชัชยั             แสงหา้ว                    รองประธาน
 8. ดร.บนัลอืศกัดิ ์        ปสุสะรงัส ี                  กรรมการและเหรญัญกิ
   9. นายฉตัรชยั             มงคลวเิศษไกวลั        กรรมการและทีป่รกึษา
10. นายพรศลิป์             พชัรนิทรต์นะกลุ        กรรมการและทีป่รกึษา
11. ดร.วรีชยั                 วงศบ์ญุสนิ                กรรมการและทีป่รกึษา
12. รศ.ดร.อศันยี ์          กอ่ตระกลู                  กรรมการและทีป่รกึษา
13. นางโสทรนิทร ์         โชคคตวิฒัน ์             กรรมการ
14. นายสยาม                เศรษฐบตุร                กรรมการ
15. นายสามารถ            ดวงวจิติรกลุ              กรรมการ
16. นายพฒันศกัย ์        ฮุน่ตระกลู                  กรรมการ
17. นายวสิูตร                เทศสมบรูณ์               กรรมการ
18. นายกรพชร             สขุเสรมิ                     กรรมการ
19. นายท านอง              ดาศร ี                       กรรมการ
20. นายชนนิท ์              ธ ารงวทิวสัพงค ์         กรรมการ
21. ผศ.ชยัธนตัถก์ร       ภวศิพริยิะกฤต ิ          กรรมการ
22. นายรณรงค ์            พูลพพิฒัน ์                กรรมการ
23. ม.ล.ชาญโชต ิ         ชมพูนทุ                     กรรมการและเลขานกุาร
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• สภาหอการคา้ไทยแหง่ประเทศไทย
• สภาอตุสาหกรรม
• สถาบนัสง่เสรมิวสิาหกจิชุมชน
• NECTEC
• เขตอตุสาหกรรมซอฟแวรป์ระเทศไทย
• ภทัราวดเีธยีเตอร์
• มลูนธิพิฒันาทรพัยากรมนษุยร์ะหวา่งประเทศ
• สถาบนัภมูปิญัญาไทย กาญจนบรุี
• มลูนธิสิถาบนัโลจสิตกิสแ์หง่เอเซยี
• Asia Airport Hotel
• บรษิทัทีป่รกึษา เอชเอ็นพ ีจ ากดั
• สมาคมมคัคเุทศนอ์าชพี
• สถาบนัพฒันาทนุมนษุยเ์พือ่สงัคม
• ศนูยแ์วน่ตาไอซอฟตกิ
•สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ประเทศไทย
• มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสนุนัทา
• วทิยาลยัพาณิชยการอนิทราชยั
• การทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย
• Thailand International Development Cooperation 
Agency (TICA)

• Councilors Permanent Mission of Thailand to The 
United Nation office, Geneva

• etc.

องคก์รพนัธมติร iHDC

นติบิคุคล บคุคลธรรมดา

8 องคก์ร 120 ราย

สถานะสมาชกิ iHDC - 2012



iHDC Activities (2008-2010)

Events Organized by Pictures

2010
International Conference on 
GMS Tourism
(At Hau-Hin, Prachuapkhirikhan, 
Thailand)

Foundation for International 
Human Resource Development, 
iHDC

2009
“Insight Strategy for neo 
marketing for SMEs Hotels” 
Seminar

Foundation for International 
Human Resource Development, e-
Learning , TMA, Asia Airport Hotel, 
iHDC

2009
Human Resource 
Development for Laos’ 
Tourism Sector, Lao P.D.R 

Foundation for International 
Human Resource Development, 
TMA ,iHDC

2008
“Human Resources 
…….survival for SMEs 
Hotels”  Seminar 

Thai Chamber of Commerce,  
Foundation for International 
Human Resource Development, 
TMA ,iHDC
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SWOT Analysis

Strengths

1. มเีครอืขา่ยหลาย Segment
2. เครอืขา่ยมคีวามรู ้ความสามารถ
3. คณะกรรมการ และผูเ้ก ีย่วขอ้งพรอ้ม
      ชว่ยเหลอืโดยไมห่วงัสิง่ตอบแทน

Weaknesses

1. iHDC เพิง่เร ิม่กอ่ต ัง้
2. ยงัไมม่กีระบวนการบรหิารจดัการภายใน

องคก์รทีม่ปีระสทิธภิาพ
3. ไมม่เีงนิทนุสนบัสนนุ
4. ขาดการบรูณาการองคค์วามรูภ้ายใน

Opportunities

1. องคก์รและบคุลากรภายในประเทศยงัตอ้งการ
การชว่ยเหลอื

2. AEC ท าใหอ้งคก์รและคนไทยตอ้งเตรยีมความ
พรอ้ม

3. องคก์รระหวา่งประเทศ และภาครฐัมี
งบประมาณสนบัสนนุการพฒันาทนุมนษุย์

4. การพฒันาทนุมนษุยโ์ดยท ัว่ไปไมม่คีณุภาพ

Threats

1. มคีูแ่ขง่ทีเ่ป็นองคก์รฝึกอบรมมากมายท ัง้จาก
ภายในและตา่งประเทศ

2. SME ไมส่นใจการพฒันาทนุมนษุย์
3. ภาครฐัไมส่นใจพฒันามนษุยอ์ยา่งเป็นระบบ

และจรงิจงั
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Stakeholder Analysis

ผูร้บั ประโยชนท์ีจ่ะไดร้บั/Need ขอ้จ ากดัทีต่อ้งลงทนุ

ผูป้ระกอบการ อยูร่อด,เขม้แข็ง,เตบิโต เวลา,งบประมาณ

พนกังาน เกง่งาน,เกง่คน,เตบิโตในสายอาชพี เวลา, คา่ใชจ้า่ย

นกัศกึษา/ผูว้า่งงาน เสรมิศกัยภาพ เตรยีมพรอ้มสูก่ารเขา้ท างาน เวลา, คา่ใชจ้า่ย

ประชาชน/สงัคม มคีวามรู,้ ขอ้มลู, ขา่วสาร,ความเป็นอยูด่ขี ึน้ เวลา, คา่ใชจ้า่ย

องคกร/ชุมชน เขม้แข็ง,บรรลพุนัธกจิองคก์ร เวลา, คา่ใชจ้า่ย,บคุลากร
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ผูใ้ห้ ประโยชนท์ีจ่ะไดร้บั/Need ขอ้จ ากดัทีต่อ้งลงทนุ

ผูป้ระกอบการ ชือ่เสยีง,ชว่ยเหลอืสงัคม เวลา,งบประมาณ

ผูบ้รหิาร/พนกังานทีม่ศีกัยภาพ ชือ่เสยีง,ชว่ยเหลอืสงัคม,
อาชพีเสรมิ

เวลา

นกัวชิาการ/วทิยากร ชือ่เสยีง,ชว่ยเหลอืสงัคม, รายได้ เวลา

องคก์รภาครฐั ภาคเอกชน 
องคก์รอสิระ

ชือ่เสยีง,ชว่ยเหลอืสงัคม,บรรลุ
พนัธกจิองคก์ร

เวลา,งบประมาณ,บคุลากร



ถอดรหสั iHDC VISION
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“เป็นองคก์รทีบ่รูณาการการบรหิารจดัการ  

เพือ่พฒันาทนุมนุษย์

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



Strategy - iHDC

12

1. พฒันาเครอืขา่ย ดว้ยวธิกีารตา่ง ๆ เพือ่รวบรวมบคุลากรทีม่คีวาม
พรอ้ม และวธิกีารบรหิารจดัการตา่ง ๆ ทีจ่ะสง่เสรมิการพฒันาทนุ
มนษุย์

2. พฒันาความรู ้และทกัษะใหก้บัทนุมนษุย ์ท ัง้ดา้นการบรหิารจดัการ 
เสรมิสรา้งภาวะผูน้ า และเพิม่ขดีความสามารถในการปฏบิตังิานตาม
สายวชิาชพี เพือ่ใหม้คีวามพรอ้ม รองรบัการเปลีย่นแปลงตา่ง ๆ ใน
โลกปจัจบุนัและอนาคต

3. พฒันาองคก์ร iHDC ใหท้คีวามพรอ้มท ัง้ดา้นบคุลากร กระบวนการ 
และเทคโนโลย ีเพือ่ผลกัดนัใหบ้รรลพุนัธกจิของ iHDC

ยทุธศาสตร ์3 พ



2013 – Survival Strategy
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พฒันาเครอืขา่ย
ผูบ้รหิาร 
องคก์ร สนบัสนุน iHDC
เชน่ สสว.

รบัสมคัรสมาชกิ 
จดัท า Survey Need/ 
Focus Group

Develop and Provide 
Products & Services 
-โครงการพีเ่ล ีย้งธุรกจิ
-Good Practice 
Sharing & Site Visit

-Professional 
Enterprise Project
(Owner Change 
Mindset)

iHDC
-สามารถเลีย้งตวัเองได้
-เป็นทีรู่จ้กัขององคก์ร
  ตา่ง ๆ

Feb-Mar

Feb-Apr

Mar-Dec

Dec 2013

Big Bang in 
Jun 2013



www.thaiihdc.org
Chanchotj@gmail.com

Tel :089-1381950
18 พ.ค.2556
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