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บรษิทั ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จํากดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400       
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การสือ่สารและการจดัการในภาวะวกิฤต 
(Crisis Management and Communication) 

 
วทิยากร: พท.ดร.ธธรีธ์ร ธรีขวญัโรจน ์

อดตี General Manager - บรหิารสนิคา้ บรษัิท หา้งสรรพสนิคา้เซน็ทรัล จํากดั 
อดตีผูจั้ดการและบรหิารการขายอตุสาหกรรมนมไทย(นมตรามะล)ิ 

และผา่นงานดา้นการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group 
รวมประสบการณก์ารทํางานดา้นการขาย การตลาดและการบรกิารมากกวา่ 25 ปี 

 
 

2 กนัยายน 2565 
 09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ แบงค็อก (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
*สถานทีจ่ดัอบรมอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 
 
หลกัการและเหตผุล 
            การเปลีย่นแปลงของโลกในยคุปัจจบุนั มมีากมาย ไมว่า่จะเป็นการเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลย ี การ
เปลีย่นแปลงทางสภาพสิง่แวดลอ้ม การเปลีย่นแปลงทางสงัคม และพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค ซึง่ลว้นสง่ผลใหเ้กดิภาวะ
วกิฤตได ้ ไมว่า่จะเป็น ภาวะวกิฤตจากภยัธรรมชาต ิ จากการรอ้งเรยีนผา่นสือ่ Social Media จากการประทว้ง การ
จลาจล จากระบบการทํางานขดัขอ้ง รวมถงึ จากผูบ้รหิารหรอืบคุลากรในบรษัิทสรา้งความเสือ่มเสยี หากพนักงานและ
ผูบ้รหิารขาดทักษะและวธิกีารสือ่สารเพือ่บรหิารจัดการกบัภาวะวกิฤตเหลา่นีท้ีเ่กดิขึน้ อาจจะสง่ผลใหเ้กดิความ
เสยีหายและปัญหาตา่งๆ ตามมามากมาย 
            หลักสตูรนีจ้งึพัฒนาขึน้เพือ่ใหพ้นักงานและผูบ้รหิารทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งทีจ่ะตอ้งบรหิารจัดการกบัภาวะวกิฤต
เหลา่นัน้ไดเ้รยีนรู ้ทําความเขา้ใจวธิกีารรับมอืเพือ่แกไ้ขปัญหาและสือ่สารอยา่งถกูตอ้งตรงประเด็น  โดยผา่นการทํา
กจิกรรม Workshop กรณีตวัอยา่ง และ Role Play 
 
 
วตัถปุระสงค ์
 
     1. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมไดเ้รยีนรู ้และเขา้ใจถงึภาวะวกิฤต 
     2. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมไดม้คีวามรูแ้ละเกดิทักษะในการสือ่สารและการบรหิารภาวะวกิฤต 
     3. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถนําความรูท้ีไ่ดไ้ปปรับปรงุและพัฒนาองคก์รใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุ 
 
 
หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา 
Module 1 : ภาวะวกิฤตคอือะไร… ? 
     1. องคก์รกบัภาวะวกิฤต....ทีจํ่าเป็นตอ้งรู ้
     2. ประเภทของภาวะวกิฤต 
     3. กระบวนการ.......การจัดการภาวะวกิฤต 

 กอ่นเกดิวกิฤต 
 ขณะเกดิวกิฤต 
 หลงัเกดิวกิฤต 

    4. การวางแผนและการจัดการภาวะวกิฤต 
 การรอดพน้จากภาวะวกิฤต 
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 การสือ่สารในภาวะวกิฤต 
     5. การจัดตัง้ทมีงานป้องกนัแกไ้ขภาวะวกิฤตอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
     6. กจิกรรมWorkshop :  การวางแผนและการจัดการภาวะวกิฤต 
Module 2 : Crisis Communication  Management  
     7. ความสําคญัของการสือ่สารในภาวะวกิฤต 
     8. ขัน้ตอน และ แนวทางในการสือ่สารทีม่ปีระสทิธภิาพในภาวะวกิฤต 

 การวางแผนการสือ่สาร 
 การลงมอืดําเนนิการสือ่สาร 
 การตรวจสอบผลการสือ่สาร 
 การตดิตามผล และ การสือ่สารเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี 

     9. การสือ่สารเพือ่ประชาสมัพันธภ์าวะวกิฤต 
 การสือ่สารภายในองคก์ร  
 การสือ่สารภายนอกองคก์ร 

    10. กจิกรรม Workshop : สือ่สารและประชาสมัพันธอ์ยา่งเขา้ใจใน....ภาวะวกิฤต 
    11. เคล็ดไมล่บั !!!  กลยทุธก์ารสือ่สารภาวะวกิฤตอยา่งเหนอืชัน้ 
    12. ปัญหา และ ขอ้พงึระวงั ในการสือ่สารภาวะวกิฤต 
    13. กจิกรรม Workshop : ยทุธวธิ.ี..การสือ่สารและบรกิารจัดการภาวะวกิฤตอยา่งตรงจดุ กรณีภยัธรรมชาต ิ
    14. กจิกรรม Role Play การสือ่สารและการบรหิารจัดการภาวะวกิฤต  
    15. การดําเนนิการหลงัเกดิภาวะวกิฤต 

 การฟ้ืนฟ ูและ การปรับปรงุ 
 ป้องกนัและพัฒนา 

    16. สรา้งภมูคิุม้กนั....และ เทคนคิการจัดการภาวะวกิฤตอยา่งยั่งยนื 
    17. สรปุ ถาม – ตอบ 
 

ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จาํกดั 
 
อตัราหลกัสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ราคาคา่อบรมสมัมนา / ทา่น 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ทีจ่า่ย 3 % รวมจา่ยสทุธิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ทีจ่า่ย
บคุคลท ัว่ไป 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 !!! ชําระคา่อบรมสมัมนา กอ่นวนัอบรม 15 วนั
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ทีจ่า่ย 3 % รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ทีจ่า่ย 
บคุคลท ัว่ไป 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. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังนี ้

1.1 ธนาคารกรงุเทพ บัญชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขที ่127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขที ่014-2-63503-8 

          ชือ่บัญช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จํากดั   
          และ Scan ใบ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี ที ่hipotraining@gmail.com 
          พรอ้มระบชุือ่บรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของทา่น และชือ่หลักสตูร 
2.  ชําระดว้ยเชค็บรษัิท สัง่จา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จํากดั 
3.  หัก ณ ทีจ่า่ย 3% เลขประจําตัวผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีไ่ดช้ําระมาแลว้  
ภาวะวกิฤต, การสือ่สาร , สือ่สารภาวะวกิฤต ิ, Crisis Management ,Communication , อบรม , สมัมนา 
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รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: 
 Tel. : 086-318-3152 หรอื 02-615-4477    
 E-mail : hipotraining@gmail.com  
 Website : www.hipotraining.co.th หรอื สแกน QR Code ดา้นลา่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ID Line@ : @761mvknp หรอื สแกน QR Code ดา้นลา่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Facebook Fan page : www.facebook.com/HIPOtraining  หรอื สแกน QR Code ดา้นลา่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รบัชมตวัอยา่งการสอนเพิม่เตมิไดท้ี ่ 
 YouTube : https://www.youtube.com/user/hipotraining/videos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


