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บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จาํกดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                        
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การสื�อสารและการจดัการในภาวะวกิฤต 
(Crisis Management and Communication) 

 
วทิยากร: พท.ดร.ธธรีธ์ร ธรีขวญัโรจน ์
อดตี General Manager - บรหิารสนิคา้ บรษัิท หา้งสรรพสนิคา้เซน็ทรัล จํากดั 

อดตีผูจ้ดัการและบรหิารการขายอตุสาหกรรมนมไทย(นมตรามะล)ิ 
และผา่นงานดา้นการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group 
รวมประสบการณ์การทํางานดา้นการขาย การตลาดและการบรกิารมากกวา่ 25 ปี 

 
 

23 มนีาคม 2564 
 09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ แบงค็อก (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
*สถานที�จดัอบรมอาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 
 
หลกัการและเหตผุล 
            การเปลีXยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบนั มมีากมาย ไมว่่าจะเป็นการเปลีXยนแปลงทางเทคโนโลย ี การ
เปลีXยนแปลงทางสภาพสิXงแวดลอ้ม การเปลีXยนแปลงทางสงัคม และพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค ซึXงลว้นสง่ผลใหเ้กดิภาวะ
วกิฤตได ้ ไมว่า่จะเป็น ภาวะวกิฤตจากภยัธรรมชาต ิ จากการรอ้งเรยีนผา่นสืXอ Social Media จากการประทว้ง การ
จลาจล จากระบบการทํางานขัดขอ้ง รวมถงึ จากผูบ้รหิารหรอืบคุลากรในบรษัิทสรา้งความเสืXอมเสยี หากพนักงานและ
ผูบ้รหิารขาดทกัษะและวธิกีารสืXอสารเพืXอบรหิารจัดการกับภาวะวกิฤตเหลา่นี_ทีXเกดิขึ_น อาจจะสง่ผลใหเ้กดิความ
เสยีหายและปัญหาตา่งๆ ตามมามากมาย 
            หลักสตูรนี_จงึพัฒนาขึ_นเพืXอใหพ้นักงานและผูบ้รหิารทีXมสีว่นเกีXยวขอ้งทีXจะตอ้งบรหิารจัดการกบัภาวะวกิฤต
เหล่านั_นไดเ้รยีนรู ้ทําความเขา้ใจวธิกีารรับมอืเพืXอแกไ้ขปัญหาและสืXอสารอยา่งถกูตอ้งตรงประเด็น  โดยผา่นการทํา
กจิกรรม Workshop กรณีตัวอย่าง และ Role Play 
 
 
วตัถปุระสงค ์
 
     1. เพืXอใหผู้เ้ขา้อบรมไดเ้รยีนรู ้และเขา้ใจถงึภาวะวกิฤต 
     2. เพืXอใหผู้เ้ขา้อบรมไดม้คีวามรูแ้ละเกดิทกัษะในการสืXอสารและการบรหิารภาวะวกิฤต 
     3. เพืXอใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถนําความรูท้ีXไดไ้ปปรับปรุงและพัฒนาองคก์รใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุ 
 
 
หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา 
Module 1 : ภาวะวกิฤตคอือะไร… ? 
     1. องคก์รกบัภาวะวกิฤต....ทีXจําเป็นตอ้งรู ้
     2. ประเภทของภาวะวกิฤต 
     3. กระบวนการ.......การจัดการภาวะวกิฤต 

• กอ่นเกดิวกิฤต 
• ขณะเกดิวกิฤต 
• หลังเกดิวกิฤต 

    4. การวางแผนและการจัดการภาวะวกิฤต 
• การรอดพน้จากภาวะวกิฤต 
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• การสืXอสารในภาวะวกิฤต 
     5. การจัดตั _งทมีงานป้องกนัแกไ้ขภาวะวกิฤตอย่างมปีระสทิธภิาพ 
     6. กจิกรรมWorkshop :  การวางแผนและการจัดการภาวะวกิฤต 
Module 2 : Crisis Communication  Management  
     7. ความสําคัญของการสืXอสารในภาวะวกิฤต 
     8. ขั _นตอน และ แนวทางในการสืXอสารทีXมปีระสทิธภิาพในภาวะวกิฤต 

• การวางแผนการสืXอสาร 
• การลงมอืดําเนนิการสืXอสาร 
• การตรวจสอบผลการสืXอสาร 
• การตดิตามผล และ การสืXอสารเพิXมเตมิ (ถา้ม)ี 

     9. การสืXอสารเพืXอประชาสมัพันธภ์าวะวกิฤต 
• การสืXอสารภายในองคก์ร  
• การสืXอสารภายนอกองคก์ร 

    10. กจิกรรม Workshop : สืXอสารและประชาสัมพันธอ์ย่างเขา้ใจใน....ภาวะวกิฤต 
    11. เคล็ดไมล่ับ !!!  กลยุทธก์ารสืXอสารภาวะวกิฤตอย่างเหนือชั _น 
    12. ปัญหา และ ขอ้พงึระวัง ในการสืXอสารภาวะวกิฤต 
    13. กจิกรรม Workshop : ยทุธวธิ.ี..การสืXอสารและบรกิารจัดการภาวะวกิฤตอย่างตรงจุด กรณีภยัธรรมชาต ิ
    14. กจิกรรม Role Play การสืXอสารและการบรหิารจัดการภาวะวกิฤต  
    15. การดําเนนิการหลังเกดิภาวะวกิฤต 

• การฟื_นฟ ูและ การปรับปรุง 
• ป้องกันและพัฒนา 

    16. สรา้งภมูคิุม้กัน....และ เทคนคิการจัดการภาวะวกิฤตอยา่งยัXงยนื 
    17. สรุป ถาม – ตอบ 

 
ใบประกาศนยีบตัร : บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 
อตัราหลักสูตร(ต่อ 1 ท่าน) 

ราคาคา่อบรมสมัมนา / ทา่น 

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

บคุคลทัXวไป 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 

ราคาพเิศษ !!! ชาํระคา่อบรมสมัมนา กอ่นวันอบรม 15 วัน   
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลทัXวไป 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 ี  เลขทีX 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บญัชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขทีX 014-2-63503-8 

          ชืXอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิXง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีX จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีX 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืXอบรษัิทของท่าน และชืXอหลักสตูร 
2.  ชําระดว้ยเช็คบรษัิท สัXงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิXง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีX จํากดั 
3.  หัก ณ ทีXจา่ย 3% เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
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4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีXไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิXง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีX จํากดั 
โทรศพัท ์02-615-4499, 02-615-4477-78    
โทรสาร  02-615-4479 
เว็บไซท ์www.hipotraining.com 
อเีมล ์hipotraining@gmail.com  
เฟสบุค๊ www.facebook.com/HIPOtraining  

 

 
 
ภาวะวกิฤต, การสืXอสาร , สืXอสารภาวะวกิฤต ิ, Crisis Management ,Communication , อบรม , สมัมนา 


