Outline Hipo

ื สารและการจ ัดการในภาวะวิกฤต
การสอ
(Crisis Management and Communication)

วิทยากร: ดร.พท.ธธีรธ
์ ร ธีรขว ัญโรจน์

อดีต General Manager - บริหารสินค ้า บริษัท ห ้างสรรพสินค ้าเซ็นทรัล จํากัด
อดีตผู ้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)
และผ่านงานด ้านการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group
รวมประสบการณ์การทํางานด ้านการขาย การตลาดและการบริการมากกว่า 25 ปี

27 มกราคม 2564
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คด
ิ แบงค็อก (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
*สถานทจ
ี ัดอบรมอาจเปลีย
 นแปลงได้ตามความเหมาะสม

หล ักการและเหตุผล
การเปลีย
X นแปลงของโลกในยุคปั จจุบน
ั
มีมากมาย ไม่ว่าจะเป็ นการเปลีย
X นแปลงทางเทคโนโลยี การ
เปลีย
X นแปลงทางสภาพสงิX แวดล ้อม การเปลีย
X นแปลงทางสงั คม และพฤติกรรมของผู ้บริโภค ซงึX ล ้วนสง่ ผลให ้เกิดภาวะ
ืX Social Media จากการประท ้วง การ
วิกฤตได ้ ไม่วา่ จะเป็ น ภาวะวิกฤตจากภัยธรรมชาติ จากการร ้องเรียนผ่านสอ
X มเสีย หากพนั กงานและ
จลาจล จากระบบการทํางานขัดข ้อง รวมถึง จากผู ้บริหารหรือบุคลากรในบริษัทสร ้างความเสือ
X
ื
ผู ้บริหารขาดทักษะและวิธก
ี ารสอสารเพือ
X บริหารจัดการกับภาวะวิกฤตเหล่านีท
_ เีX กิดขึน
_
อาจจะสง่ ผลให ้เกิดความ
ี หายและปั ญหาต่างๆ ตามมามากมาย
เสย
หลักสูตรนีจ
_ งึ พัฒนาขึน
_ เพือ
X ให ้พนักงานและผู ้บริหารทีม
X ส
ี ว่ นเกีย
X วข ้องทีจ
X ะต ้องบริหารจัดการกับภาวะวิกฤต
ืX สารอย่างถูกต ้องตรงประเด็น โดยผ่านการทํา
เหล่านั น
_ ได ้เรียนรู ้ ทําความเข ้าใจวิธก
ี ารรับมือเพือ
X แก ้ไขปั ญหาและสอ
กิจกรรม Workshop กรณีตัวอย่าง และ Role Play
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
X ให ้ผู ้เข ้าอบรมได ้เรียนรู ้ และเข ้าใจถึงภาวะวิกฤต
ืX สารและการบริหารภาวะวิกฤต
2. เพือ
X ให ้ผู ้เข ้าอบรมได ้มีความรู ้และเกิดทักษะในการสอ
3. เพือ
X ให ้ผู ้เข ้าอบรมสามารถนํ าความรู ้ทีไX ด ้ไปปรับปรุงและพัฒนาองค์กรให ้เกิดประโยชน์สงู สุด
ั
ห ัวข้อการฝึ กอบรม/สมมนา
Module 1 : ภาวะวิกฤตคืออะไร… ?
1. องค์กรกับภาวะวิกฤต....ทีจ
X ําเป็ นต ้องรู ้
2. ประเภทของภาวะวิกฤต
3. กระบวนการ.......การจัดการภาวะวิกฤต
• ก่อนเกิดวิกฤต
• ขณะเกิดวิกฤต
• หลังเกิดวิกฤต
4. การวางแผนและการจัดการภาวะวิกฤต
• การรอดพ ้นจากภาวะวิกฤต
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร:0-2615-4499, 0-2615-4477-8 โทรสาร:0-2615-4479 อีเมล์: hipotraining@gmail.com , hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท์: www.hipotraining.com
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ืX สารในภาวะวิกฤต
• การสอ
ิ ธิภาพ
5. การจัดตัง_ ทีมงานป้ องกันแก ้ไขภาวะวิกฤตอย่างมีประสท
6. กิจกรรมWorkshop : การวางแผนและการจัดการภาวะวิกฤต
Module 2 : Crisis Communication Management
X สารในภาวะวิกฤต
7. ความสําคัญของการสือ
ืX สารทีม
ิ ธิภาพในภาวะวิกฤต
8. ขัน
_ ตอน และ แนวทางในการสอ
X ป
ี ระสท
ืX สาร
• การวางแผนการสอ
ืX สาร
• การลงมือดําเนินการสอ
X สาร
• การตรวจสอบผลการสือ
ืX สารเพิม
• การติดตามผล และ การสอ
X เติม (ถ ้ามี)
ืX สารเพือ
ั พันธ์ภาวะวิกฤต
9. การสอ
X ประชาสม
ืX สารภายในองค์กร
• การสอ
ืX สารภายนอกองค์กร
• การสอ
ืX สารและประชาสม
ั พันธ์อย่างเข ้าใจใน....ภาวะวิกฤต
10. กิจกรรม Workshop : สอ
ืX สารภาวะวิกฤตอย่างเหนือชน
ั_
11. เคล็ดไม่ลับ !!! กลยุทธ์การสอ
ืX สารภาวะวิกฤต
12. ปั ญหา และ ข ้อพึงระวัง ในการสอ
ืX สารและบริการจัดการภาวะวิกฤตอย่างตรงจุด กรณีภย
13. กิจกรรม Workshop : ยุทธวิธ.ี ..การสอ
ั ธรรมชาติ
X สารและการบริหารจัดการภาวะวิกฤต
14. กิจกรรม Role Play การสือ
15. การดําเนินการหลังเกิดภาวะวิกฤต
• การฟื_ นฟู และ การปรับปรุง
• ป้ องกันและพัฒนา
16. สร ้างภูมค
ิ ุ ้มกัน....และ เทคนิคการจัดการภาวะวิกฤตอย่างยัXงยืน
17. สรุป ถาม – ตอบ

ใบประกาศนียบ ัตร : บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซ ี จําก ัด

อัตราหลักสู ตร(ต่ อ 1 ท่ าน)
ั
ราคาค่าอบรมสมมนา
/ ท่าน
ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก HIPO

ค่าส ัมมนา
4,500.00
4,300.00

VAT 7%
315.00
301.00

ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย 3 %
135.00
129.00

รวมจ่ายสุทธิ
4,680.00
4,472.00

กรณีไม่มห
ี นงั สือห ัก ณ ทีจ
 า่ ย
4,815.00
4,601.00

ั
ราคาพิเศษ !!! ชําระค่าอบรมสมมนา
ก่อนว ันอบรม 15 ว ัน
ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก HIPO

ั
ค่าสมมนา
4,300.00
4,000.00

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
ี นงั สือห ัก ณ ทีจ
 า่ ย
4,601.00
4,280.00

วิธก
ี ารชําระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี_
1.1 ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี เลขทีX 127-4-66322-6
1.2 ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขทีX 014-2-63503-8
X บัญชี บริษัท ไฮโพ เทรนนิงX แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีX จํากัด
ชือ
และแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ ้ามี) ทีX 0-2615-4479
ืX บริษัทของท่าน และชือ
X หลักสูตร
พร ้อมระบุชอ
2. ชําระด ้วยเช็คบริษัท สังX จ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิงX แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีX จํากัด
3. หัก ณ ทีจ
X า่ ย 3% เลขประจําตัวผู ้เสียภาษี 0-1055-48105-59-0
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร:0-2615-4499, 0-2615-4477-8 โทรสาร:0-2615-4479 อีเมล์: hipotraining@gmail.com , hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท์: www.hipotraining.com

บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉ ัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คน
ื เงินทีไX ด ้ชําระมาแล ้ว
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รายละเอียดเพิม
 เติม กรุณาติดต่อ:
บริษัท ไฮโพ เทรนนิงX แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีX จํากัด
โทรศัพท์ 02-615-4499, 02-615-4477-78
โทรสาร 02-615-4479
เว็บไซท์ www.hipotraining.com
อีเมล์ hipotraining@gmail.com
เฟสบุค
๊ www.facebook.com/HIPOtraining

X สาร , สือ
X สารภาวะวิกฤติ , Crisis Management ,Communication , อบรม , สัมมนา
ภาวะวิกฤต, การสือ

บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร:0-2615-4499, 0-2615-4477-8 โทรสาร:0-2615-4479 อีเมล์: hipotraining@gmail.com , hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท์: www.hipotraining.com

