ื สารและการจ ัดการภาวะวิกฤต
หล ักสูตรอบรม การสอ
Communication and Crisis Management

วิทยากร: อาจารย์สก
ุ จ
ิ ตรียท
ุ ธว ัฒนา
ปริญญาโท การจ ัดการ (ภาคร ัฐ และ เอกชน) มหาวิทยาล ัยคริสเตียน
ปริญญาตรี ร ัฐศาสตร์ มหาวิทยาล ัยรามคําแหง
ประสบการณ์ดา้ นการขายและการตลาด ด้านบริการลูกค้า
ด้านการบริหารและพ ัฒนาทร ัพยากรมนุษย์กว่า 20 ปี

14 กุมภาพ ันธ์ 2562
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คด
ิ กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
*สถานทีจ
C ัดสัมมนาอาจเปลีย
C นแปลงได ้ตามความเหมาะสม

หล ักการและเหตุผล
การเปลีย
C นแปลงกระแสโลกาภิวต
ั น์ในโลกและทางธุรกิจ ได ้ก่อให ้เกิดความหลากหลายเพิม
C ขึน
L ไม่วา่ จะเป็ นการ
เปลีย
C นแปลงทางเทคโนโลยี การเปลีย
C นแปลงทางสภาพสงิC แวดล ้อม การเปลีย
C นแปลงทางสงั คม และพฤติกรรมของ
ผู ้บริโภคก็ตาม นํ ามาซงึC ผลประโยชน์ทแ
ีC ตกต่างกันในการติดต่อดําเนินธุรกิจ และบ่อยครังL ก็กอ
่ ให ้เกิดความขัดแย ้งขึน
L ได ้
อยู่เสมอ ความขัดแย ้งต่างๆเหล่านีไL ด ้พัฒนากลายเป็ นประเด็นปั ญหา (Issues) และลุกลามจนทําให ้เกิดภาวะวิกฤต
(Crisis) ในทีส
C ด
ุ
ว ัตถุประสงค์:
ืC สาร เทคนิคการสอ
ืC สารอย่างเป็ นระบบ สามารถประยุกต์ใชเครื
้ อ
เข ้าใจหลักการและแนวคิดเรือ
C งการสอ
C งมือ
C สาร รวมถึงการใช ้กลยุทธ์การสือ
C สารประชาสัมพันธ์ และการจัดการในภาวะวิกฤตอย่าง
ขัน
L ตอนวิธก
ี ารการวางแผนการสือ
ืC สารในภาวะวิกฤติทงั L ภายในและภายนอกองค์กร
เป็ นขัน
L ตอนเพือ
C ให ้บรรลุเป้ าหมายในการจัดการและการสอ

ั
ห ัวข้อการฝึ กอบรม/สมมนา:
Module 1 : Crisis Mindset & Communication
1. ทีม
C าและความสาํ คัญของภาวะวิกฤตกับองค์กร
ิ ธิภาพของการสอ
ืC สาร
2. กระบวนการและประสท
ืC สารระหว่างบุคคล
3. เจาะลึกแนวทางวิเคราะห์การสอ
(Transactional Analysis : TA)
Module 2 : Crisis Communication & Management
1. เจาะลึกขัน
L ตอนการจัดการภาวะวิกฤต
ืC สารในภาวะวิกฤต
2. การวางแผนการสอ
C
3. การสือสารในภาวะวิกฤต
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
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ั พันธ์ในภาวะวิกฤต
4. การประชาสม
Module 3 : Crisis Communication Strategies
ืC สารประชาสม
ั พันธ์ในภาวะวิกฤต
1. กลยุทธ์การสอ
ืC สารในภาวะวิกฤต (กรณีศก
ึ ษา)
2. Workshop : การจัดการและการสอ
Module 4 : Crisis Communication & Management in Practice
ืC สารในภาวะวิกฤต (เชงิ ปฏิบต
1. Workshop : การจัดการและการสอ
ั )ิ
2. แสดงบทบาทสมมติ ร่วมแสดงความคิดเห็นระหว่างผู ้เข ้าอบรมและวิทยากร

ประกาศนียบ ัตร: บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซ ี จําก ัด
อัตราหลักสูตร(ต่อ 1 ท่าน)
ชําระภายใน 14
ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก HIPO

ั
ค่าสมมนา
4,500.00
4,300.00

พิเศษ! ชําระภายใน 30
ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก HIPO

ั
ค่าสมมนา
4,300.00
4,000.00

VAT 7%
315.00
301.00

กุมภาพ ันธ์ 2562

ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย 3 %
135.00
129.00

รวมจ่ายสุทธิ
4,680.00
4,472.00

กรณีไม่มห
ี น ังสือห ัก ณ ทีจ
 า่ ย
4,815.00
4,601.00

์ า
ํ เนาหน้าเช็ค)
มกราคม 2562 (โอนเงิน หรือ แฟกซส
VAT 7%
301.00
280.00

ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย 3 %
129.00
120.00

รวมจ่ายสุทธิ
4,472.00
4,160.00

กรณีไม่มห
ี น ังสือห ัก ณ ทีจ
 า่ ย
4,601.00
4,280.00

วิธก
ี ารชําระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนีL
1.1 ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี เลขทีC 127-4-66322-6
1.2 ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขทีC 014-2-63503-8
C บัญชี บริษัท ไฮโพ เทรนนิงC แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีC จํากัด
ชือ
และแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ ้ามี) ทีC 0-2615-4479
ืC บริษัท เบอร์ตด
C หลักสูตร
พร ้อมระบุชอ
ิ ต่อของท่าน และชือ
2. ชําระด ้วยเช็คบริษัท สังC จ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิงC แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีC จํากัด
3. หัก ณ ทีจ
C า่ ย 3% เลขประจําตัวผู ้เสียภาษี 0-1055-48105-59-0
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉ ัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คน
ื เงินทีไC ด ้ชําระมาแล ้ว
รายละเอียดเพิม
 เติม กรุณาติดต่อ:
HIPO Training and Consultancy Co., Ltd.
Telephone: 02-615-4499, 02-615-4477-8
Fax: 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2
Website: www.hipotraining.co.th
E-mail: hipotraining@gmail.com
ID Line: hipotraining
Facebook: www.facebook.com/HIPOtraining
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C สาร.การจัดการ,ภาวะวิกฤต,ความเสีย
C ง,communication,crisis,management
หลักสูตรอบรม,สัมมนา,บริหาร,การสือ

บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
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