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หลกัการและเหตผุล 

หวัข้อการเรียนรู้ 

หลกัสตูร  HR Shared Services  
วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562 

เวลา 09.00-16.00 น โรงแรมแกรนดส์ขุมุวิท 
 

 
 

 
  

ในการจัดการงานบรหิารทรัพยากรมนุษยห์ลายปีทีผ่า่นมาผูบ้รหิารทกุคนยอ่มตอ้งการเพิม่
ประสทิธภิาพในการท างานใหม้ากขึน้ พรอ้มกบัลดตน้ทนุในการบรหิารใหต้ า่ทีส่ดุ ดังนัน้ทกุคนจงึพยายาม คน้หาพัฒนา
วธิกีารทีจ่ะท าเพิม่ประสทิธภิาพในการท างานดังกลา่ว  อกีประการหนึง่ ผูท้ างานในวงการทรัพยากรมนุษยนั์น้ตอ้งการที่
จะเปลีย่นบทบาทการท างานใหด้ขี ึน้กวา่เดมิ จากทีง่านสว่นใหญจ่ะเป็นการบนัทกึขอ้มลูเขา้สูร่ะบบ และพมิพง์านออก
จากระบบ, จากนัน้ยังตอ้งท างานการประสานงานอืน่ ๆ และงานค านวณอกีมากมายเชน่ ท ารายงานจ านวนพนักใน
มมุมองตา่ง ๆ, งานบันทกึใบลา, ใบขอท างานลว่งเวลา, งานตรวจสอบการรดูบตัร และอืน่ ๆ ซึง่สว่นใหญเ่ป็นการจัดการ
งานเอกสาร (Administration)  จากผลการส ารวจขอ้มลูหลายแหง่สรปุตรงกนัวา่งานของฝ่ายทรัพยากรมนุษยส์ว่นมาก
เป็นการจัดการงานเอกสาร  รองลงมาจงึเป็นงานบรกิาร และท างานในสว่นของการวางแผนและการวเิคราะหน์อ้ยทีส่ดุ  
จากเหตนุีม้ผีลท าใหผู้บ้รหิารสว่นใหญใ่หค้วามส าคัญตอ่ฝ่ายทรัพยากรมนุษยน์อ้ยกวา่ทีค่วรจะเป็น อกีทัง้เมือ่พนักงาน
ฝ่ายทรัพยากรมนุษยส์ว่นใหญท่ างานดา้นเอกสาร โดยไมไ่ดท้ างานดา้นการวเิคราะห ์ และการวางแผนงานอตัรารายได ้
คา่ตอบแทน ดังนัน้การเจรญิเตบิโตในสายงานนี้ยอ่มลดลงไปดว้ย จากเหตดุังกลา่วจงึสมควรอยา่งยิง่ทีจ่ะตอ้ง
ปรับเปลีย่นการท างานของฝ่ายทรัพยากรมนุษยใ์หด้กีวา่เดมิ 

 
จากทีก่ลา่วขา้งตน้ จะเห็นไดว้า่ทกุสว่นงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิาร

ทรัพยากรมนุษยจ์ะตอ้งมสีว่นชว่ยในการพัฒนาระบบ HR Shared Services 
เพือ่ใหง้านดา้นทรัพยากรมนุษยไ์ดป้รับเปลีย่นรปูแบบไปตามสิง่ทีเ่หมาะสมดัง
ภาพ กลา่วคอืหลังจากการปรับเปลีย่นนัน้ งานดา้นทรัพยากรมนุษยส์ว่นใหญจ่ะมุง่
วเิคราะหแ์ละวางแผนงานกลยทุธก์ารบรหิารทรัพยากรบคุคลในสดัสว่นทีม่ากทีส่ดุ 
รองลงมาจะใหส้ดัสว่นความส าคัญในการพัฒนานโยบายและงานดา้นบรกิาร
พนักงาน สว่นงานดา้นการจัดการเอกสารควรจะมสีดัสว่นนอ้ยทีส่ดุ ซึง่ถา้ท าได ้
แบบนีจ้ะเป็นผลดกีบัทกุ ๆ ฝ่าย  

 
 การพฒันาไปสูร่ะบบ HR Shared Services นัน้ บุคลากรในสว่นของการวางแผน
จะตอ้งท าการวางแผน และออกแบบในสว่นของบทบาทของบุคลากรในสว่นต่าง ๆ วา่ควรจะ
เป็นอยา่งไรในอนาคต และงานในสว่นของการใหบ้รกิารพนกังานนัน้จะตอ้งถูกออกแบบ
ขัน้ตอนการท างานสว่นใหญ่ใหง้า่ย และรวดเรว็ยิง่ขึน้ ทัง้น้ีบุคคลากรผูเ้กีย่วขอ้งจ าเป็นอยา่ง
ยิง่ทีจ่ะตอ้งมคีวามรู ้ ความเขา้ใจในบทบาทหน้าทีใ่นการใหบ้รกิารดา้นทรพัยากรมนุษยข์อง
ตนเองอยา่งชดัเจน  สว่นงานทางดา้นเอกสารนัน้จะถกูลดลงโดยปรยิายเมือ่ HR Shared 

Services ไดเ้กดิขึน้ 
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 สมรรถนะของคนHR 

 Personal & Business 

 Principle 

 Be Proactive 

 Productive Communication 

 คุณค่าของงานบริการต่อองคก์ร 

วิทยากร 

 Think WIN-WIN 

 Synergy 

 Commitment 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            Standard Service 
 
 
 
 
 

 ดร. กฤตนิ กลุเพ็ง ผู้ เช่ียวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบคุคล ซึง่มีประสบการณ์ด้านการบริหาร
จดัการให้กบัองค์กรตา่ง ๆ ทัง้ในสาขาธุรกิจก่อสร้าง อาทิบริษัทปนูซีเมนต์ไทย และสาขาธุรกิจ
โรงพยาบาล อาทิ รพ.กรุงเทพ  และบรรยายให้ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรบคุคล แก่
มหาวิทยาลยัตา่ง ๆ  

 บทบาทหนา้ท่ีของเจา้ท่ีบุคคล  ความคาดหวงัขององคก์ร 

 การสร้างทศันคติเชิงบวกต่องานบริการ 
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โครงสร้างหลกัสตูร 

 

 
 
 

1. บทบาทหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีงานบคุคล ประกอบดว้ย   
         -  แนวโน้มของงาน HR ในอนาคต 

- ภารกจิของงาน HR :  
                  สรรหา พฒันา รกัษา ใชป้ระโยชน์ 
                       Workshop  ภารกจิทีส่ าคญังาน HR ทีค่วรพจิารณา 
   -  บทบาทของเจา้หน้าทีบุ่คคล :  
         ศนูยก์ลางของการดแูลผลประโยชน์ขององคก์รและ 
         บุคลากร ใหบ้รกิารพนกังาน ใหบ้รกิารหวัหน้างาน  
                 น านโยบายขององคก์รไปปฏบิตั ิ
                       Workshop  บทบาทของเจา้หน้าทีบุ่คคลยคุใหม ่ตอ้งมคีวามพรอ้มในดา้นใด 
   -  ความคาดหวงัขององคก์ร :  

        ภารกจิส าเรจ็และคนมคีวามสขุ  
2. สมรรถนะของเจ้าหน้าท่ีงานบคุคล ประกอบดว้ย   

-  ความหมายของสมรรถนะ :  
              -  สมรรถนะของเจา้หน้าทีบุ่คคล :  
                ทกัษะความสามารถ 
                ความมวีนิยั  
                การประสานงาน 
             การสื่อสาร และการใหค้ าแนะน า 
                         Workshop  กจิกรรมของงาน HR 

3. การสร้างทศันคติต่องานบริการ ประกอบดว้ย   
-  การสรา้งทศันคตเิชงิบวก :  

              -  คุณคา่และความหมายต่อตนเอง ต่อองคก์รในงานบรกิาร :  
             -  รปูแบบคา่นิยมต่องานบรกิารทีเ่ป็นเลศิ :  
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 อตัราคา่อบรม 
     (รวมคา่วทิยากร และเอกสารการอบรม รวมอาหารกลางวนั-ชากาแฟ อาหารวา่งและวฒุบิตัร) 

คา่อบรมสมัมนา/วนั ราคากอ่น VAT 
VAT 7% 

ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  
3% 

ราคาสทุธ ิ

คา่อบรม 1 ทา่น 4,000 280 120 4,160 

Early Bird ช าระลว่งหนา้ 3,600 252 (108) 3,744 

สมคัร 3 ทา่นๆละ 3,300 231 99 3,432 

 
วธิกีารช าระเงนิ: 
1. โอนผา่นบญัชธีนาคาร ดงันี ้

1.1 ธนาคารกสกิรไทย บญัชสีะสมทรัพย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 

1.2 ธนาคารกรงุเทพ บญัชอีอมทรัพย ์สาขาโลตสัรามอนิทรา 109 เลขที ่029-7110496 

ชือ่บญัช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  

และแฟ็กซใ์บ Pay-in 02-9030080 ext.9330 และหนังสอืรับรองหกั ณ ทจีา่ย  

(ถา้ม)ี ที ่info.ptstraining@gmail.com 

พรอ้มระบชุือ่บรษัิทของทา่น และชือ่หลกัสตูร 

1.2 ช าระดว้ยเชค็บรษัิท สัง่จา่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ (Professional Training 
Solution Ltd, Partnership) 

 
กรณีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% ทะเบยีนนติบิคุคลเลขที ่เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษี 0103553030100 

หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ 
เลขที ่89/161 หมูบ่า้นพฤกษาวลิล ์23 ซ.พระยาสเุรนทร ์21 แยก 3  
แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรงุเทพฯ 10510 

  
รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: คณุอรัญญา(ตุม้) 
Professional Training Solution 
Tel  02-1753330, 086-6183752  
Fax.  02-9030080 ext.9330 
www.ptstraining.in.th 
อเีมล ์ info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com 

 
ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบคุคลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริง 

(พระราชกฤษฎีกาฉบบัท่ี 437 ใช้ 19 ตลุาคม พ .ศ . 2548 เป็นต้นไป) 

mailto:info.ptstraining@gmail.com
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แบบฟอร์มการลงทะเบียน 
หลกัสตูร  HR Shared Services  

ส่งมาท่ี 02-9030080 ext. 9330 หรือ info.ptstraining@gmail.com 

 
   บรษิทั_______________________________________________________________________________ 
   ท่ีอยู่ออกใบก ากบัภาษี__________________________________________________________________ 
   ____________________________________________________________________________________ 
   รหสัไปรษณยี_์____________________เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ_ี_________________________________ 
  ชื่อผูป้ระสานงาน (HR)____________________________โทรศพัท ์_______________________ต่อ_______ 
   Fax: _________________________     E-mail: _____________________________________________  
  วนัสมัมนา____________________________________________________________________________ 
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 

ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________________  

2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________________  

3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________________  

4. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________________  
 


