
 

สมัมนา 

“5 มาตรการ พาองคก์รฝ่าวกิฤตโควดิ - 19 

ผูป้ระกอบการ-นายจา้ง-HR ควรรู ้

วันที ่23 มถินุายน 2563 

เวลา 09.00-16.00  โรงแรมจัสมนิซติี ้สขุมุวทิ 23 

ปัจจบุนัหลายองคก์รก าลังเผชญิกบัภาวะวกิฤตทิีเ่กดิจากการแพรร่ะบาดของโควดิ-19 สง่ผลกระทบตอ่การด าเนนิงานและ
ความเชือ่มัน่ของธรุกจิจนอาจถงึขัน้ปิดกจิการ หลายองคก์รจงึตอ้งมกีารจัดท าแผนรับมอืภาวะวกิฤตนีใ้นทกุมติ ิ(การเงนิ-
สนิทรัพย-์ระบบงาน-คน) ตัง้แตก่ารรวบรวมขอ้มลู การสือ่สาร การวางแผนด าเนนิงาน ผลประกอบการ และคนในองคก์ร 
เพือ่ใหส้ามารถผา่นพน้วกิฤตนิีไ้ปไดอ้ยา่งรวดเร็วและมปีระสทิธภิาพ  
 
 



วตัถปุระสงค ์
1. เพือ่ใหผู้ป้ระกอบการ-นายจา้ง-HR มคีวามรู ้ความเขา้ใจขอ้ก าหนดของหน่วยงาน ภาครัฐ 

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลกระทบจากสถานการณ์โควดิ-19 
2. เพือ่น าความรูท้ีไ่ดรั้บไปบรหิาร-จัดการ ในทกุมติ ิใหส้ามารถประคองธรุกจิตอ่ไปไดโ้ดยไดรั้บผลกระทบนอ้ยทีส่ดุ 

และสอดคลอ้งกบัระเบยีบ ขอ้บงัคับ และกฎหมายฯ 
3. สามารถพัฒนาองคก์รรองรับการด าเนนิธรุกจิในอนาคตไดอ้ยา่งมัน่คงและยัง่ยนืเมือ่ภาวะปกตกิลบัมา 

 
หวัขอ้อบรม 

1. ภาพรวมสถานการณ์และผลกระทบจากภาวะเศษฐกจิและโควดิ-19 ความเขา้ใจเกีย่วกบั 5 มาตรการ พาองคก์รฝ่า
วกิฤตโควดิ-19 

 สือ่สารทั่วถงึ สรา้งความเขา้ใจ สรา้งความรว่มมอื 
 ประเมนิความเสีย่งทกุมติ ิและการจัดการความเสีย่ง  
 สรา้งแผนป้องกนั / ลดผลกระทบ  
 ประเมนิผลตอ่เนือ่ง บรหิารผลประกอบการ 
 ปรับลดตน้ทนุ / ปรับลดคา่ใชจ้า่ย     

2. เทคนคิการสือ่สารภายในอยา่งมปีระสทิธภิาพ และเกดิความรว่มมอืจากพนักงาน 
3. การประเมนิความเสีย่ง ดา้นการเงนิ ดา้นลกูคา้ ดา้นปฏบิตักิาร ดา้นพนักงาน ในสถานะการวกิฤตโควดิ 

                   3.1 กระบวนการการบรหิารความเสีย่ง  (Principles, Framework and Process) 
                            - การระบแุละประเมนิความเสีย่ง (Risk Assessment) 
                            - การวเิคราะหผ์ลกระทบและจัดล าดับความเสีย่ง (Risk Prioritization)  

          3.2 แนวทางการบรหิารความเสีย่ง 
     Workshop : การระบคุวามเสีย่ง พรอ้มประเมนิความเสีย่ง (Event Identification) จาก  
                      กรณีศกึษาตวัอยา่งจรงิ 

4. วางแผนการด าเนนิงานและการบรหิารการเงนิเพือ่ประคองผลประกอบการขององคก์ร 
4.1 การอา่นและวเิคราะหง์บการเงนิอยา่งงา่ย ส าหรับผูท้ีไ่มรู่เ้รือ่งบญัช ี
4.2 หลักบรหิารก าไรโดยงบประมาณ 
4.3 หลักงบประมาณการเงนิ งบก าไร-ขาดทนุ 
4.4 หลักก าไรสว่นเกนิ หลักจดุคุม้ทนุ 

     Workshop : การค านวณจดุคม้ทนุและจัดท างบประมาณจากงบก าไรขาดทนุ 
5.  แนวทางวางแผนฟ้ืนฟ ูเพิม่รายได ้และลดคา่ใชจ้า่ย ขององคก์ร 
6.  มาตรการเยยีวยาจากหน่วยงาน รัฐบาล ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสถานการณ์โควคิ-19 (ลา่สดุ) 
7.  ความรูเ้กีย่วกบัประกนัสงัคมและกฎหมายแรงงานทีเ่กีย่วขอ้ง                
8.  แนวทางปฏบิตัขิององคก์รเพือ่ป้องกนัและควบคมุการระบาดของโรคโควดิ-19 ในองคก์ร 
     และการออกระเบยีบวธิปีฏบิตัสิ าหรับพนักงาน 
9.  แนวทางปฏบิตัใินการลดคา่ใชจ้า่ยดา้นพนักงาน โดยใชม้าตรการตัง้แตร่ะดับเบา จนถงึ 
     มาตรการเลกิจา้ง เพือ่รักษาแรงงานสมัพันธท์ีด่ใีนองคก์ร 

          9.1 การวเิคราะหอ์ตัราก าลังคนใหส้อดคลอ้งกบัแผนธรุกจิ งบประมาณ หรอื 
                การลดขนาดองคก์ร (Downsizing) เป็นตน้ 

                    9.2 แนวทางการขอความรว่มมอื (สมคัรใจ) เชน่ ก าหนดพักรอ้น สลบัวันหยดุ  
                          ลดเวลา/ลดวันท างาน หยดุงานไมรั่บเงนิเดอืน ขอลดคา่จา้ง ฯลฯ 
                    9.3 แนวทางหยดุกจิการชัว่คราว / หยดุบางสว่น ยบุหน่วยงาน ไมจ่า่ยเงนิเดอืน  
                          หรอืจา่ยบางสว่น ฯลฯ 
                    9.4 แนวทางการเลกิจา้ง ทัง้การสมคัรใจและจงูใจ 
     Workshop : การเิคราะหอ์ตัราก าลังคนและจัดท างบประมาณบคุคล (Personal Expenses) 

10.  หลกัการเขยีนหนังสอืเลกิจา้งใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์และหลักกฎหมาย 
11. หลักการจัดท าหนังสอืขอความรว่มมอืจากพนักงานใหส้อดคลอ้งหรอืไมข่ดักฎหมาย 

     12. ถาม-ตอบปัญหา 
 

เหมาะส าหรบั 
•   ผูป้ระกอบการ นายจา้ง   
•   ฝ่ายทรัพยากรบคุคล 



 
ระยะเวลาฝึกอบรม    1 วนั 
 
วทิยากร  
พงศา บญุชยัวฒันโชต ิ
อดตีกรรมการบรหิารองคก์ร และผูอ้ านวยการฝ่ายทรัพยากรบคุคล ขององคก์รชัน้น าหลายแหง่  
ประสบการณ์งานบรหิารทรัพยากรบคุคลมากกวา่ 25 ปี  
ปัจจบุันเป็นวทิยากร อาจารย ์ทีป่รกึษา ดา้นบรหิารองคก์รและทรัพยากรบคุคล ใหก้ับองคก์รตา่ง ๆ 
 

อัตราคา่อบรม รวมคา่วทิยากร และเอกสารการอบรม อาหารกลางวนั เครือ่งดืม่ 2 มือ้ วฒุบิัตร) 

  

คา่อบรม  ราคากอ่น 

VAT 
VAT 7% 

ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  1.5 % ราคาสทุธ ิ

   คา่สมัมนา 1 ทา่น 3,900 273 (59) 4,114 

 สมคัร 2 ทา่น  คา่สมัมนาทา่นละ 3,500 245 53 3,692 

สมคัร 3 ทา่น  คา่สมัมนาทา่นละ 3,200 224 48 3,376 

 

การช าระคา่อบรม “หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่”  

ธนาคารกสกิร เลขทีบ่ัญช ี732-2458238 สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ 

ตดิตอ่สอบถามที ่คณุตุม้ 02-1753330 มอืถอื 0868929330 

Email :info.ptstraining@gmail.com  www.ptstraining.in.th 

 

กรณีหัก ณ ทีจ่า่ย 1.5 % ทะเบยีนนติบิคุคลเลขที ่เลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษี 0103553030100 

หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ 

เลขที ่89/161 หมูบ่า้นพฤกษาวลิล ์23 ซ.พระยาสเุรนทร ์21 แยก 3  

แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรงุเทพฯ 10510 

  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: คณุอรัญญา 086-6183752 

Professional Training Solution 

Tel  02-1753330, 086-6183752  

www.ptstraining.in.th 

อเีมล ์ info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com 

mailto:info.ptstraining@gmail.com


แบบฟอร์มยืนยนัการจดัอบรม 
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สง่มาท่ี info.ptstraining@gmail.com หรือ ptstraining3@gmail.com 

   

บรษิทั_______________________________________________________________________________ 

   ท่ีอยู่ออกใบก ำกบัภำษี__________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________________ 

   รหสัไปรษณยี_์____________________เลขประจ ำตวัผูเ้สยีภำษ_ี_________________________________ 

  ชื่อผูป้ระสำนงำน (HR)____________________________โทรศพัท ์_______________________ต่อ_______ 

   Fax: _________________________     E-mail: _____________________________________________  

  วนัสมัมนำ____________________________________________________________________________ 

รำยชื่อ-ผูเ้ขำ้อบรม 

1. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________ 
ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________  

2. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________ 
ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________  

 


