
ที่  IPR.8/2563 
      15 กันยายน 2563 

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหัวข้อ "การจัดการการสื่อสารในภาวะวิกฤตออนไลน์" 
(Online Crisis Communication Management)  

เรียน กรรมการผู้จัดการ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการ จำนวน 1 หน้า 
2. แบบตอบรับ จำนวน 1 หน้า 

  ชมรมประชาสัมพันธ์ประกันภัย สมาคมประกันวินาศภัยไทย กำหนดจัดการอบรมหัวข้อ 
"การจัดการการสื่อสารในภาวะวิกฤตออนไลน์" (Online Crisis Communication Management) ขึ้น 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้เกี ่ยวกับหลักการจัดการภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นในโลก
ออนไลน์ เรียนรู้เทคนิคการสื่อสารอย่างเป็นระบบ สามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือ ขั้นตอน วิธีการวางแผน     
การสื่อสารเพ่ือจัดการกับสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายในการจัดการและ
การสื่อสารในภาวะวิกฤตทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อรักษาภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กรได้อย่าง
มืออาชีพ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี ใต้ฟ้าพูล รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา และอาจารย์ประจำ
ภาควิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากร กำหนดจัดอบรมขึ้น                  
ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องสัมมนา 501 ชั้น 5 สมาคมประกัน
วินาศภัยไทย ซอยสุขุมวิท 64/1 ถนนสุขุมวิท รายละเอียดกำหนดการตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

  ชมรมประชาสัมพันธ์ประกันภัย จึงขอเรียนเชิญบริษัทของท่านพิจารณาส่งบุคลากร ในสาย
งานประชาสัมพันธ์หรือสื่อสารองค์กรเข้าร่วมอบรมฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายบริษัทละ 2 คน (รับจำนวนจำกัด 
และขอสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัครหากมีผู้เข้าร่วมอบรมเต็มแล้ว) และขอความกรุณาแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม
มายังสมาคมฯ ภายในวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 ทาง E-mail: nualprang@tgia.org หรือ โทรสาร:       
0 2108 8399 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ 
 
      ขอแสดงความนับถือ 
 

(นายธิติพันธุ์ สุวรรณปากแพรก) 
ประธานชมรมประชาสัมพันธ์ประกันภัย 

ฝ่ายสื่อสารองค์กร 
นางสาวนวลปรางค์ เขตสินชัย โทรศัพท์  0 2108 8399 ต่อ 1502 
 
 
 
 

mailto:nualprang@thaigia.com


กำหนดการอบรมหัวข้อ 

"การจดัการการสื่อสารในภาวะวิกฤตออนไลน์" (Online Crisis Communication Management) 

วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00-16.00 น. 
ณ ห้องสัมมนา 501 ชั้น 5 สมาคมประกันวินาศภัยไทย ซอยสุขุมวิท 64/1 

 

 ********************************* 
 

เวลา 08.30-08.50 น. ลงทะเบียน ณ ห้องสัมมนา 501 ชั้น 5 

เวลา 08.50-09.00 น.  กล่าวเปิดการอบรมหัวข้อ 
  "การจัดการการสื่อสารในภาวะวิกฤตออนไลน์" 
  (Online Crisis Communication Management)   
  โดย นายธิติพันธุ์ สุวรรณปากแพรก 
      ประธานชมรมประชาสัมพันธ์ประกันภัย 

เวลา 09.00-12.00 น.  การอบรมหัวข้อ "การจัดการการสื่อสารในภาวะวิกฤตออนไลน์" 
  (Online Crisis Communication Management) 
  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี ใต้ฟ้าพูล รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา 
   และอาจารย์ประจำภาควิชาการประชาสัมพันธ์ 
   คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

 Simulation Game & Workshop 
 กรณีศึกษาประเด็นและภาวะวิกฤตออนไลน์ 
 หลักการจัดการภาวะวิกฤตออนไลน์     

เวลา 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร ชั้น 5 

เวลา 13.00-16.00 น.  การอบรม (ต่อ)  
 หลักการสื่อสารในภาวะวิกฤตออนไลน์ 
 จิตวิทยาการสื่อสาร    
 การตรวจสอบกระแสสังคม 
 สรุป และ ถาม-ตอบ  

     จบการอบรม 
 

********************************************** 
 

หมายเหตุ:   - พักรับประทานอาหารว่าง เช้า - เวลา 10.30-10.45 น. 
       บ่าย - เวลา 14.45-15.00 น. 
  - มาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 กรุณาสวมใส่หน้ากากอนามัยในระหว่างเข้าร่วมการอบรม 
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กรุณาส่งคืนฝ่ายสื่อสารองค์กร 
E-mail: nualprang@tgia.org โทรสาร: 0 2108 8398 

ภายในวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 
 

แบบตอบรับเข้าร่วมการอบรมหัวข้อ 
"การจัดการการสื่อสารในภาวะวิกฤตออนไลน์" (Online Crisis Communication Management)  

วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 
ณ ห้องสัมมนา 501 ช้ัน 5 สมาคมประกันวินาศภัยไทย ซอยสุขุมวิท 64/1 

********************************** 

วันที่....................................................... 
 
เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม 

เรียน ประธานชมรมประชาสัมพันธ์ประกันภัย (IPR Club) 

อ้างถึง หนังสือสมาคมฯ ที ่IPR.8/2563 ลงวันที่ 15 กันยายน 2563 
 

  ตามหนังสือที่อ้างถึงข้างต้น บริษัท............................................................................................................. 

ขอแจ้งความประสงค์ ดังนี้   ไม่ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม  ขอส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม ดังนี้ 
 

** กรุณากรอกข้อมูลให้ครบทุกช่องด้วยตัวบรรจง **  

1. นาย/ นาง/ นางสาว.......................................................ตำแหน่ง................................................................ 

 เบอรต์ิดต่อ................................................. E-mail....................................................................................... 

2. นาย/ นาง/ นางสาว.......................................................ตำแหน่ง................................................................ 

 เบอรต์ิดต่อ................................................. E-mail....................................................................................... 
 
 

ลงชื่อ ............................................................. 

                                (................................... ...........................) 

                      ตำแหน่ง....................................................................... 
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