[หลักสูตร การบริหารความขัดแย้ งอย่ างมีประสิทธิภาพ]

หล ักสูตร การบริ หารความขัดแย้ งอย่ างมีประสิ ทธิภาพ

หลักสูตร 1 วัน
เวลา 09.00-16.00 น.

สถานที่จดั อบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม
หลักการและเหตุผล:
ความขัดแย ้งมีเกิดขึน
้ ได ้เสมอ ไม่วา่ จะเกิดความขัดแย ้งระหว่าง พนักงานกับพนักงาน หน่วยงานกับหน่วยงาน องค์กรกับ
องค์กร พนักงานกับองค์กร พนักงานกับลูกค ้า หน่วยงานกับลูกค ้า เป็ นต ้น จึงต ้องมีการบริหารความขัดแย ้งทีเ่ ป็ นขัน
้ ตอน มี
การไกล่เกลีย
่ เจรจาต่อรอง มีระบบการจัดการข ้อขัดแย ้งทีม
่ ข
ี น
ั ้ ตอนและเป็ นธรรม มีการอบรมพนักงานให ้มีความรู ้เรือ
่ งของ
การบริหารความขัดแย ้ง เพือ
่ ลดความขัดแย ้งทีเ่ กิดให ้เบาบางลง และสามารถทีจ
่ ะทําให ้ความขัดแย ้งของทัง้ สองฝ่ ายลงเอย
มีผลประโยชน์รว่ มกันในแบบชนะชนะ .. ความขัดแย ้งทีเ่ กิดขึน
้ ในแต่ละรูปแบบ สามารถช่วยพัฒนาให ้ผู ้เข ้ารับการอบรมก ้าว
่ ารเป็ นนักบริหารทีเ่ ข ้าใจทัง้ ในเรือ
ไปสูก
่ งของ ตัวเอง ผู ้อืน
่ ทีมงาน หน่วยงาน องค์กร ลูกค ้า สถานการณ์โดยรอบต่างๆ
ั ทัศน์ทย
รวมถึงขัน
้ ตอนทีจ
่ ะใช ้ในการลดความขัดแย ้งทีอ
่ าจเกิดขึน
้ ได ้ล่วงหน ้า สร ้างวิสย
ี่ าวไกล ลดผลกระทบทีม
่ าจากหลาย
ั พันธ์ .. ผู ้เข ้ารับการอบรมจะได ้เรียนรู ้ทักษะและเทคนิค
ปั จจัย และมุมมองของการบริหารทีเ่ อือ
้ ผลดีตอ
่ ทุกฝ่ ายอย่างมีสม
ต่างๆในการบริหารความขัดแย ้ง พร ้อมช่วยวิเคราะห์และพัฒนาความสามารถในด ้านการไกล่เกลีย
่ เจรจาต่อรองข ้อขัดแย ้ง
ของทัง้ สองฝ่ าย ลักษณะข ้อขัดแย ้งในรูปแบบต่างๆ ขัน
้ ตอนวิธก
ี ารบริหารความขัดแย ้งเพือ
่ ให ้เกิดประสิทธิผลสูงสุด รวมไป
่ ถือ จะช่วยให ้การลดข ้อ
ถึงผลประโยชน์ทแ
ี่ ต่ละฝ่ ายจะได ้รับเป็ นทีน
่ ่าพึงพอใจและเป็ นธรรม ..“เรียนรู ้เรือ
่ งของความน่าเชือ
ขัดแย ้งเป็ นไปได ้อย่างมีประสิทธิผล”

ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ สร ้างแนวความคิดในการบริหารความขัดแย ้งทีเ่ กิดขึน
้ กับตัวเอง ผู ้อืน
่ ทีมงาน และองค์กรได ้อย่างมี
ิ ธิผล
ประสท
2. เพือ
่ ให ้ผู ้เข ้ารับการอบรมมองเห็นสาเหตุของความขัดแย ้ง และเทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
ได ้ด ้วยตัวเอง
3. เพือ่ ให ้ผู ้เข ้ารับการอบรมสามารถแก ้ปั ญหาความขัดแย ้งและให ้คําปรึกษากับผู ้เข ้ารับการอบรมทั่วไป
ในการบริหารความขัดแย ้งได ้ด ้วยตัวเอง
ั
ห ัวข้อการฝึ กอบรม/สมมนา:
1. เรียนรู ้และเข ้าใจถึงความขัดแย ้งขัน้ รุนแรง
 คียส
์ ําคัญทีเ่ กิดความขัดแย ้ง
 วิเคราะห์สาเหตุของความขัดแย ้ง
 ลักษณะของความขัดแย ้ง
 ธรรมชาติของความขัดแย ้ง
 แนวความคิดเชงิ ลบเมือ
่ เกิดความขัดแย ้ง
2. เรียนรู ้และเข ้าใจถึงภาวะผู ้นําต่อการบริหารความขัดแย ้งขัน้ รุนแรง
3. ข ้อดีและข ้อเสียของความขัดแย ้ง
4. ระดับของความขัดแย ้งขัน้ รุนแรง
5. ปั จจัยและผลของความขัดแย ้ง
6. วิธค
ี ด
ิ วิเคราะห์เกีย
่ วกับการบริหารความขัดแย ้งขัน
้ รุนแรง
7. วิเคราะห์สถานการณ์ความขัดแย ้งขัน้ รุนแรง
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8. วิธม
ี องปั ญหาความขัดแย ้งและค ้นหาข ้อสรุป
9. กระบวนการบริหารความขัดแย ้ง
 หลุมพรางทางความคิดเกีย
่ วกับความขัดแย ้ง
 หลักการบริหารความขัดแย ้ง
 เทคนิควิธก
ี ารเอาชนะหลุมพราง
 กระบวนการแก ้ไขปั ญหาเชงิ สร ้างสรรค์
10. แก ้ปั ญหาความขัดแย ้งในแบบชนะ-ชนะ
11. ทักษะทีส
่ ําคัญของผู ้บริหารความขัดแย ้ง
่ สาร
 ทักษะการสือ
 ทักษะการวิเคราะห์
 ทักษะการบริหารความขัดแย ้ง
 ทักษะการไกล่เกลีย
่
 ทักษะการเจรจา
 ทักษะการมนุษยสัมพันธ์
12. ทักษะสําคัญในการลดความขัดแย ้งกับผู ้อืน
่
 สร ้างทัศนคติเชงิ บวกกับผู ้อืน
่
 การยอมรับในความคิดเห็นทีแ
่ ตกต่าง
ื่ สร ้างสม
ั พันธ์ทด
 การสอ
ี่ ี
ํ
 การให ้ความสาคัญกับเป้ าหมายมากกว่าปั ญหา
 การจูงใจให ้ผู ้อืน
่ คล ้อยตามแนวความคิด
ึ ”ของตนเอง
 วิเคราะห์“ความคิด-อารมณ์-ความรู ้สก
13. ปรับการบริหารความขัดแย ้งให ้เข ้ากับลักษณะของคุณ
14. การประยุกต์ใช ้กับสถานการณ์ตา่ ง ๆ
 การหลีกเลีย
่ งข ้อขัดแย ้งล่วงหน ้า
 การให ้คําปรึกษาแนวทางบริหารความขัดแย ้ง
 การสร ้างกลยุทธ์บริหารจัดการความขัดแย ้งของหน่วยงาน
 การพัฒนาแนวความคิดเรือ
่ งการบริหารความขัดแย ้งให ้ทีมงาน
15. กรณีศกึ ษาจากประสบการณ์ตรงของวิทยากร
16. Workshop แบ่งกลุม
่ ฝึ กปฏิบต
ั ิ
 ให ้โจทย์การบริหารความขัดแย ้ง
 วิเคราะห์อย่างละเอียดถึงความขัดแย ้งทีเ่ กิดขึน
้
 นํ าเสนอถึงปั ญหาของความขัดแย ้งและวิธก
ี ารบริหารความขัดแย ้งในแบบบูรณาการ
 ผู ้เข ้ารับการอบรมและวิทยากร ร่วมกันวิเคราะห์ความสําเร็จของแต่ละกลุม
่ ทีน
่ ํ าเสนอ
 วิทยากรให ้ผลลัพธ์ทไี่ ด ้ของเวิรก
์ ช็อบนี้
17. สรุปเนือ
้ หาแลกเปลีย
่ นการเรียนรู ้ด ้วยการวิเคราะห์จากผู ้เข ้ารับการอบรม
้ **
** ข้อคิดฝากให้ก ับผูเ้ ข้าร ับการอบรม เพือ
่ นํากล ับไปฝึ กปฏิบ ัติให้เกิดการพ ัฒนาทีด
่ ย
ี งิ่ ขึน

วิทยากร อาจารย์ไพรัช วนัสบดีไพศาล
้ ้จริง
วิธก
ี ารฝึ กอบรม บรรยายสลับกับการฝึ กปฏิบัต ิ สรุปเทคนิควิธก
ี ารทีใ่ ชได
ระยะเวลาฝึ กอบรม 1 วัน
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รายละเอียดเพิม
่ เติม กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา

Professional Training Solution
Tel 02-1753330, 086-6183752
Fax. 02-9030080 ext.9330
www.ptstraining.in.th
อีเมล์ info.ptstraining@gmail.com,

ptstraining3@gmail.com

ค่ าฝึ กอบรม สามารถหักค่ าใช้ จ่ายทางภาษีได้ 200% ของค่ าใช้ จ่ายจริง
(พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็ นต้ นไป)
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