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 คุณสมบัตขิองผู้เข้าร่วมโครงการ 

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์สู่มาตรฐานอาชีพสายโรงแรม Thailand 4.0 

และ 

สิทธิประโยชน์ของผู้เข้าร่วมโครงการ 

ประเภทของผู้ เข้าร่วมโครงการ แบง่ออกเป็น 3 ประเภท 

1สมาชิกนิติบคุคล ได้แก่ โรงแรมระดบัเลก็และกลาง (นติิบคุคล บริจาคให้กบัมลูนิธิฯ จ านวนเงิน 5,000.00 บาท เพื่อใช้เป็น

คา่ใช้จา่ยในการด าเนินการโครงการ ตอ่เนื่อง ระยะเวลา 1 ปี) ( P.1) 

สทิธิประโยชน์ส าหรับตวัแทนผู้ เข้าร่วมโครงการกลุม่นิติบคุคล  (ระยะเวลา 1 ปี) 

1.1. ผู้ เข้าร่วมโครงการ กลุม่นิตบิคุคล (P1)  องค์กร สามารถก าหนดตวัผู้แทนเข้ารับบริการได้ 2 คน   (สามารถ

เปลีย่นคนได้แต ่ต้องแจ้งลว่งหน้าอยา่งต า่ 1 อาทิตย์ ก่อนใช้บริการ) 

1.2. ผู้ เข้าร่วมโครงการตวัแทนกลุม่นิติบคุคล จะได้รับการปรึกษาฟรี ทาง e-mail หรือ โทรศพัท์ ตลอดระยะเวลา

การเป็นสมาชิก ( 1 ปี)  โดยการจองวนัและเวลาลว่งหน้าพร้อมก าหนดเพียงประเด็นเดียวที่จะขอค าปรึกษาในแต่

ละครัง้ (ไมเ่กิน 30 นาที ส าหรับการใช้โทรศพัท์)   

1.3.ผู้ เข้าร่วมโครงการตวัแทนกลุม่นิติบคุคล จะได้รับการปรึกษาสว่นตวักบัผู้ เช่ียวชาญในแตล่ะเร่ืองที่เก่ียวข้องกบั

การบริหารจดัการธุรกิจโรงแรมฟรี ปีละ 2 ครัง้ ๆละไมเ่กิน 60 นาที โดยการนดัหมายลว่งหน้าอยา่งน้อย 14 วนั 

สถานท่ีผู้ให้บริการจะเป็นผู้ก าหนด 

1.4.ผู้ เข้าร่วมโครงการตวัแทนกลุม่นิติบคุคล มีสทิธิเข้าร่วมกิจกรรม ของ “มลูนิธิศนูย์บรูณาการพฒันามนษุย์” ฟรี      

ปีละครัง้ 

1.5.ผู้ เข้าร่วมโครงการตวัแทนกลุม่นิติบคุคลสามารถเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆท่ีนอกเหนือจากที่ระบใุนราคาพเิศษลด 

25% ของราคาที่ประกาศ (ราคาที่เสนอกบับคุคลทัว่ไป) 

1.6. ผู้ เข้าร่วมโครงการกลุม่นิติบคุคล ได้รับการประชาสมัพนัธ์ธุรกิจของสมาชิก ในรายการ  

เปลีย่น เป็นเปลีย่น  ออกอากาศสดทางสถานีโทรทศัน์โลกพระพทุธศาสนาเฉลมิพระเกียรติฯ ฟรี ๑ ครัง้ 

 1.7. รับขา่วสารทางวิชาการท่ีเก่ียวกบัการท าธุรกิจโรงแรม และอื่นๆ ทางสือ่ online เป็นประจ า 
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 1.8. แนะน าและจดัหาบคุลากรทีม่ีประสทิธิภาพและรู้งาน (มีคา่ใช้จ่าย) 

 1.9. รับท าการวิเคราะห์ และวจิยั เพื่อจดัท าหลกัสตูรอบรมพนกังาน In House (มคีา่ใช้จ่าย) 

1.10. สร้างเครือขา่ยการตลาดในกลุม่ผู้ เข้าร่วมโครงการ  (มคีา่ใช้จ่าย) 

2. ประเภทบคุคล ได้แก่ผู้ที่ท างานโรงแรม หรือ ผู้ที่สนใจเข้าท างานโรงแรม (บคุคลที่มีรายได้บริจาค 500.00 บาท ให้กบั

มลูนิธิฯ เพื่อใช้เป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินการตามสทิธิประโยชน์และเง่ือนไขที่ก าหนด ส าหรับบคุคลผู้ที่ไมม่ีรายได้ไมต้่อง

บริจาค) (P2) 

2.1.ได้รับการปรึกษา ทาง e-mail หรือ โทรศพัท์ ฟรี ตลอดระยะเวลาการเป็นสมาชิก โดยการแจ้งลว่งหน้าอยา่ง

น้อย 7 วนั หวัข้อที่ต้องการปรึกษา กรณีปรึกษาทางโทรศพัท์ไมเ่กินครัง้ละ 30 นาที 

2.2.ได้รับการปรึกษาสว่นตวักบัที่ปรึกษาและโค้ช ที่ เช่ียวชาญ เก่ียวกบัปัญหาตา่งๆฟรี ปีละ 2 ครัง้ โดยการแจ้งหวั

เร่ืองที่ต้องการปรึกษาลว่งหน้า เป็นเวลาอยา่งต ่า 14 วนั สถานท่ีผู้ให้บริการเป็นผู้ก าหนด  

2.3.เข้าร่วมกิจกรรมของ “มลูนิธิ ศนูย์บรูณาการพฒันามนษุย์” ฟรี ปีละครัง้  

2.4.เข้ารับการอบรมหลกัสตูรของ “มลูนิธิศนูย์บรูณาการพฒันามนษุย์” ฟรี ปีละ ๑ หลกัสตูร  

2.5. รับขา่วสารทางวิชาการท่ีเก่ียวข้องกบัการท างานโรงแรม และความรู้ตา่งๆ ทางสือ่ online เป็นประจ า 

2.6.ได้รับค าแนะน าและความชว่ยเหลอืในการหางานท่ีเหมาะสมกบัความรู้ความสามารถของผู้ เข้าร่วมโครงการ 

2.7.รับสทิธิพิเศษสมคัรเข้าร่วมกิจกรรมตา่งๆของมลูนิธิศนูย์บรูณาการพฒันามนษุย์ได้ตลอดเวลาที่เป็นสมาชิก 

(ทัง้ฟรีและเสยีคา่ใช้จ่ายบ้างเลก็น้อย ในแตล่ะกรณี) 

2.8.สทิธิประโยชน์อีกมากมายทีจ่ะประกาศออกมาในภายหน้า 

3.ประเภทบคุคลเครือขา่ย ที่เคยท างานโรงแรม หรือผู้ที่อยูใ่นอาชีพ โค้ช วิทยากรอิสระ ที่สนใจจะเข้ามาเป็นโค้ช    และ

วิทยากรสายโรงแรม  (บริจาคเงินจ านวน   1,000 บาทให้กบัมลูนธิิ เพื่อเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนนิงานตามสทิธิประโยชน์

และเง่ือนไข) (P3) 

สทิธิประโยชน์ส าหรับสมาชิกบคุคลเครือขา่ย 

3.1.เข้าร่วม Workshop แลกเปลีย่นเรียนรู้การท าธุรกิจโรงแรม และการบริหารจดัการโรงแรมจากเจ้าของ

ผู้ประกอบการและผู้บริหารโรงแรมที่ประสบผลส าเร็จและได้รับการยอมรับวา่เป็นมืออาชีพ  
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3.2.เข้าร่วม Workshop แลกเปลีย่นเรียนรู้วิธีการและการเตรียมการเพื่อเป็นท่ีปรึกษา หรือเป็นโค้ช ผู้ เช่ียวชาญ

สายโรงแรม 

3.3.ร่วมเป็นทีมงานหรือคณะกรรมการโครงการฝึกอบรม หรือจดั workshop ให้กบัมลูนิธิศนูย์บรูณาการพฒันา

มนษุย์ 

3.4.มีรายได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมของมลูนิธิฯ ในฐานะ ทีมงาน คณะกรรมการ หรือที่ปรึกษาโครงการตา่งๆของ

มลูนิธิฯ 

 

สรุปสิ่งที่สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการทัง้ นิตบุิคคล (ในนามโรงแรม) และบุคคล จะได้รับสิทธิต่างๆจาก

โครงการ 

 ไดร้บัค าปรกึษาแนะแนว จากผูเ้ชีย่วชาญ ทีผ่่านการบรหิารโรงแรมมาแลว้ และเป็นผูท้ีไ่ดร้บั
การยอมรบัของวงการโรงแรมประเทศไทย 

 ไดร้บัความรูแ้ละ ขา่วสารต่าง ๆ ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการท าธุรกจิโรงแรม   
 สามารถน าองคค์วามรู ้มาปรบั พฒันา หรอืต่อยอดภายในองคก์รได ้
 สรา้งเครอืขา่ย ในการท าธุรกจิตามพนัธะกจิขององคก์รสมาชกิ 
 กจิกรรมอื่น ๆ ตามทีเ่สนอมคีวามแตกต่างจากองคก์ร กลุ่ม หรอืสมาคมทีใ่หบ้รกิารใน

รปูแบบใกลเ้คยีง HTMC หรอื iHDC  
 
ตวัอย่างกิจกรรมท่ีสมาชิกจะได้รบับริการฟรี  

 ร่วมงานประชุม สมัมนา ทีม่ลูนิธฯิ และหรอืบรษิทัฯ จดัขึน้ โดยไม่เสยีค่าใชจ้่าย 1 ครัง้/ปี (โดยจดัท าก าหนดการ และ
แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า เช่น 
o Cluster Focus Group เพื่อพฒันาการบรกิาร 
o Cluster Focus Group เพื่อพฒันาหวัหน้างาน 
o Cluster Focus Group เพื่อพฒันาระบบการบรหิารทรพัยากรบคุคล 
o Cluster Focus Group เพื่อพฒันาการน าเทคโนโลยสีารสนเทศ มาใชเ้พื่อสรา้ง High Values Added Services 

 สรา้งเครอืขา่ยในการพฒันาองคก์รร่วมกนั แบบเป็นกลุ่ม ๆ หรอืCluster โดยม ีHTMC และหรอื iHDC เป็นผู้
ประสานงาน เช่น 

o Cluster ดา้นการพฒันากระบวนการบรกิารของธุรกจิ 
o Cluster ดา้นการสรา้งภาวะผูน้ า 
o Cluster ดา้นการพฒันาการบรหิารทรพัยากรบุคคล 
o Cluster ดา้นการพฒันาการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
o Cluster ดา้นการตลาดและการขาย 
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*ตวัอย่าง งานโครงการสมัมนา และ ระดมสมองเพ่ือพฒันาองคก์ร (0.5 วนั) เช่น  

 
1. พฒันาการบริการให้เป็นมาตรฐานได้อย่างไร โดย ผูบ้ริหาร  

o แบ่งปันประสบการณ์โดยผูบ้รหิาร  (1.5 ชัว่โมง) 
 เทคนิคการสรา้ง และก าหนดมาตรฐานการใหบ้รกิารต่าง ๆ 
 การสือ่สาร ทีฉ่บัไว และการควบคุมมาตรฐาน  

o ร่วมระดมสมอง Workshop เพื่อพฒันากระบวนการบรกิารของเรา (1.5 ชัว่โมง โดยทมีงาน HTMC และหรอื 
iHDC) 
 

2. พฒันาหวัหน้างาน สรา้งผูน้ า โดย ผูบ้ริหาร  
o แบ่งปันประสบการณโดยผูบ้รหิาร 7-11 (1.5 ชัว่โมง) 

 เทคนิคการสรา้งความเป็นผูน้ า ในผูบ้รหิารแต่ละระดบั 
 ปัญหา อุปสรรค ความลม้เหลว และโอกาสของความส าเรจ็ในการสรา้งผูน้ า 

o ร่วมระดมสมอง Workshop เพื่อพฒันาหวัหน้างาน สรา้งผูน้ า ของเรา (1.5 ชัว่โมง โดยทมีงาน HTMC และหรอื 
iHDC) 
 

3. พฒันาระบบการบริหารทรพัยากรบุคคล เน้นการสรา้งแรงจงูใจในงานบริการ โดย ........ 
o แบ่งปันประสบการณ์โดยโดยผูบ้รหิารจาก............ (1.5 ชัว่โมง) 

 เทคนิค............... 
 ปัญหา อุปสรรค ความลม้เหลว และโอกาสของ.............. 

o ร่วมระดมสมอง Workshop เพื่อพฒันาระบบการบรหิารทรพัยากรบุคคลของเรา (1.5 ชัว่โมง โดยทมีงาน HTMC 
และหรอื iHDC) 
 

4. พฒันาการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้เพื่อสรา้ง High Values Added Services โดยจดัรว่มกบัสมาคมพฒันา
ซอฟตแ์วรไ์ทย (ATSI)  

o แบ่งปันประสบการณ์โดยโดยผูบ้รหิารจาก............ (1.5 ชัว่โมง) 
 เทคนิค............... 
 ปัญหา อุปสรรค ความลม้เหลว และโอกาสของ.............. 

o ร่วมระดมสมอง Workshop เพื่อหาแนวทางการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศมาชว่ยบรหิารจดัการ ในองคก์รของเรา 
(1.5 ชัว่โมง โดยทมีงาน HTMC และหรอื iHDC) 
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หลกัสตูร 

หลกัสตูร การอบรม ของ ศูนยบ์ูรณาการพฒันามนุษย ์จะไมท่ าหลกัสตูรแบบส าเรจ็รปูทีส่ถาบนัอบรม
ส่วนมากจดัท าและน าเสนอใหก้บัองคก์รและบุคคลทัว่ๆไป  

หลกัสตูรของศูนยบ์ูรณาการพฒันาทรพัยากรมนุษยจ์ะเป็นหลกัสตูรทีอ่อกแบบเฉพาะตามความตอ้งการที่
แทจ้รงิของผูเ้ขา้รบัการอบรม  อยา่งไรกต็ามไดแ้สดงหลกัสตูรตวัอยา่งไวใ้หพ้จิารณาเป็นสงัเขป  ส่วน หวัขอ้และ
รายละเอยีดของหลกัสตูร  จะออกแบบใหก้บักลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะเพื่อใหต้อบสนองต่อความตอ้งการของผู้
เขา้อบรมอยา่งแทจ้รงิ  

1.หลกัสตูรการพฒันาประสทิธภิาพใหบุ้คลากรในองคก์ร (Training and Development) 
1.1.คน้หาจดุแขง็และทกัษะ เพื่อพฒันาศกัยภาพในเชงิบุคคลและการท างานเป็นทมี (Strength 

Discovery and Team Blend)           (One Day Program) 
1.2.การพฒันาประสทิธภิาพการบรหิารจดัการแก่ผูบ้รหิาร และผูจ้ดัการ) (High Performance 

Management) (Two Days Programs) 
1.3.การพฒันาประสทิธภิาพแก่ผูบ้รหิารระดบัสงู             (Demand of Leadership) Two Days 

Programs 
2. Workshop การบรหิารจดัการทรพัยากรมนุษย ์  

2.1.การจดัท าแผนก าลงัคนใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการให้บรกิาร ตามเป้าหมาย
ของแผนการตลาด 

2.2 การจดัหา และวางก าลงัคนใหเ้หมาะสมกบัต าแหน่งงาน ตามแผนก าลงัคน 
2.3 การดแูลรกัษาใหพ้นกังานรกัองคก์ร มคีวามรบัผดิชอบ ท างานเป็นทมี มคีวามสุขและไดร้บั

ผลประโยชน์ตอบแทนอย่างพอเพยีง ยตุธิรรม เจา้ของอยูไ่ด ้มกี าไร คุม้ค่าต่อการลงทุน 
2.4 สรา้งแรงบนัดาลใจใหพ้นกังานมสี่วนรว่ม มคีวามรูส้กึว่าตวัเองเป็นเจา้ของ 
3. Workshop การจดัท าแผนการตลาด และการขาย 
 
ศูนยบ์รูณาการพฒันามนุษย ์เน้นในการสรา้งคุณภาพคนเพื่อเขา้สู่สายอาชพีอย่างมอือาชพี เพื่อสรา้ง

ความเขม้แขง็ใหก้บัองคก์รต่างๆ มคีวามเจรญิรุง่เรือ่ง อยา่งมัน่คง พนกังานมคีวามสุข เศรษฐกจิพอเพยีง มคีวาม
เจรญิรุ่งเรือ่งควบคู่ไปกบัองคก์ร 

ดงันัน้หลกัสตูรแต่ละหลกัสตูรจะออกแบบใหเ้หมาะสมและตรงกบัความตอ้งการขององคก์ร หรอืบุคคล ที่
เขา้รบัการแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นหลกัสตูรเดยีวกนั หวัเรือ่งและรายละเอยีด จะไดร้บัการปรบัและออกแบบหลงัจาก
การวเิคราะหแ์ละวจิยัผูท้ีจ่ะเขา้รบัการอบรม 
 
ม.ล.ชาญโชต ิชมพนุูท 
4 มถุินายน. 2560 
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