
 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                             

โทร:0-2615-4477-8 โทรสาร:0-2615-4499 อเีมล:์ hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com,  info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.co.th  

การสื�อสารและการจดัการภาวะวกิฤต 
Communication and Crisis Management 

 
 

วทิยากร: อาจารยส์กุจิ  ตรยีทุธวฒันา 
ปรญิญาโท การจดัการ (ภาครัฐ และ เอกชน) มหาวทิยาลยัครสิเตยีน 

ปรญิญาตร ีรัฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัรามคําแหง 
ประสบการณ์ดา้นการขายและการตลาด ดา้นบรกิารลกูคา้ 
ดา้นการบรหิารและพัฒนาทรัพยากรมนุษยก์วา่ 20 ปี 

 
9 กนัยายน 2562 
09.00 – 16.00 น. 

 ** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
  

*สถานทีZจัดสมัมนาอาจเปลีZยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

หลกัการและเหตผุล 
            การเปลีZยนแปลงกระแสโลกาภวิตันใ์นโลกและทางธรุกจิ ไดก้อ่ใหเ้กดิความหลากหลายเพิZมขึ\น ไมว่า่จะเป็นการ
เปลีZยนแปลงทางเทคโนโลย ี การเปลีZยนแปลงทางสภาพสิZงแวดลอ้ม การเปลีZยนแปลงทางสังคม และพฤตกิรรมของ
ผูบ้รโิภคก็ตาม นํามาซึZงผลประโยชนท์ีZแตกตา่งกนัในการตดิตอ่ดําเนนิธรุกจิ และบอ่ยครั \งก็กอ่ใหเ้กดิความขัดแยง้ขึ\นได ้
อยู่เสมอ ความขัดแยง้ตา่งๆเหลา่นี\ไดพั้ฒนากลายเป็นประเด็นปัญหา (Issues) และลกุลามจนทําใหเ้กดิภาวะวกิฤต 
(Crisis) ในทีZสดุ  
 
วตัถปุระสงค ์

เขา้ใจหลักการและแนวคดิเรืZองการสืZอสาร เทคนคิการสืZอสารอยา่งเป็นระบบ สามารถประยุกตใ์ชเ้ครืZองมอื 
ขั \นตอนวธิกีารการวางแผนการสืZอสาร รวมถงึการใชก้ลยุทธก์ารสืZอสารประชาสมัพันธ ์และการจัดการในภาวะวกิฤตอยา่ง
เป็นขั \นตอนเพืZอใหบ้รรลุเป้าหมายในการจัดการและการสืZอสารในภาวะวกิฤตทิั \งภายในและภายนอกองคก์ร 
 
หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา 
Module 1: Crisis Mindset & Communication 
1. ทีZมาและความสําคัญของภาวะวกิฤตกับองคก์ร 
2. กระบวนการและประสทิธภิาพของการสืZอสาร 
3. เจาะลกึแนวทางวเิคราะหก์ารสืZอสารระหวา่งบคุคล 
(Transactional Analysis : TA) 
  

Module 2: Crisis Communication & Management  
1. เจาะลกึขั \นตอนการจัดการภาวะวกิฤต 
2. การวางแผนการสืZอสารในภาวะวกิฤต 
3. การสืZอสารในภาวะวกิฤต 
4. การประชาสมัพันธใ์นภาวะวกิฤต 
 

Module 3: Crisis Communication Strategies 
1. กลยทุธก์ารสืZอสารประชาสมัพันธใ์นภาวะวกิฤต 
2. Workshop :  การจัดการและการสืZอสารในภาวะวกิฤต (กรณีศกึษา) 
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Module 4: Crisis Communication & Management in Practice 
1. Workshop : การจัดการและการสืZอสารในภาวะวกิฤต (เชงิปฏบิตั)ิ 
2. แสดงบทบาทสมมต ิร่วมแสดงความคดิเห็นระหวา่งผูเ้ขา้อบรมและวทิยากร 
3. สรุปคําถาม และ คําตอบ 

 

ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 

อัตราหลักสตูร(ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายใน 9 กนัยายน 2562 

ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 4,500.00 315.00 135.00 4,680.00 4,815.00 
สมาชกิ HIPO 4,300.00 301.00 129.00 4,472.00 4,601.00 

พเิศษ! ชําระภายใน 23 สงิหาคม 2562 (โอนเงนิ หรอื แฟกซส์าํเนาหนา้เช็ค) 

ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 4,300.00 301.00 129.00 4,472.00 4,601.00 
สมาชกิ HIPO 4,000.00 280.00 120.00 4,160.00 4,280.00 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันี\ 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ บญัชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขทีZ 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขทีZ 014-2-63503-8 

          ชืZอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิZง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีZ จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีZ 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืZอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน และชืZอหลกัสตูร 
2.  ชาํระดว้ยเชค็บรษัิท สัZงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิZง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีZ จํากดั 
3.  หัก ณ ทีZจา่ย 3% เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีZไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
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  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
หลกัสตูรอบรม,สมัมนา,บรหิาร,การสืZอสาร.การจัดการ,ภาวะวกิฤต,ความเสีZยง,communication,crisis,management 


