Product Code : 05-011-002

หลักสูตร เทคนิคการบริหารความขัดแย้ งเชิงสร้ างสรรค์ (Creative Conflict Management)
ระยะเวลาอบรม 1 วัน
หลักการและเหตุผล

ในปั จจุบัน การบริ ห ารถื อว่าเป็ นหัวใจในการสร้ างความสัมพันธ์ ที่จะต้ องได้ รับการ
พัฒนามาตังแต่
้ แรก ซึง่ สังเกตจากการติดต่อประสานงาน การให้ ความร่ วมมือ รวมไปถึงการ
ให้ ความช่วยเหลือ โดยหน้ าที่ที่แต่ละท่านรับผิดชอบบางครัง้ อาจมีมากเกินกว่าที่จะทาได้ จึง
ไม่มีเวลาที่จะรั บผิดชอบในส่วนของท่านอื่นได้ เมื่อมีการติดต่อก็ย่อมมีความผิดพลาด และ
ก่อให้ เกิ ดความขัดแย้ งขึน้ ภายในองค์ กร จึงเป็ นเหตุที่จะต้ องนาสิ่ งที่ เป็ น ปั ญหาหรื อความ
ขัดแย้ งมาแก้ ไขต่อไป
ดังนันการบริ
้
หารความขัดแย้ งเชิงสร้ างสรรค์ จึงมีประโยชน์อย่างมากในองค์กร ทังใน
้
ส่วนขององค์กรเอง และเป็ นการสร้ างภาพพจน์ให้ กบั องค์กรอีกทางหนึง่ ด้ วย
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรม

1. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรม มีความรู้ ความเข้ าใจในหลักและศิลปะของการบริ หารความขัดแย้ ง
2. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรม เกิดทักษะในการบริ หารจัดการความขัดแย้ งทังภายในองค์
้
กร และ
กับหน่วยงาน
3. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรม สามารถนาความรู้ ที่ได้ รับไปประยุกต์ใช้ กบั การบริ หารความขัดแย้ ง
ให้ เกิดประสิทธิผล

วิธีการฝึ กอบรม
 การบรรยาย และ สรุปความคิดรวบยอดโดยวิทยากร
 การระดมสมอง / นาเสนอ / ร่วมอภิปราย
 กรณีศกึ ษา
คุณสมบัติผ้ เู ข้ าอบรม
พนัก งานบังคับบัญชาระดับหัวหน้ า งาน หรื อพนักงานที่ค าดว่า จะได้ รับ แต่งตัง้ ให้ ด ารง
ตาแหน่งระดับหัวหน้ างาน
จานวนผู้เข้ าอบรม
กาหนดการอบรม
เวลา
9:00 – 16:00

หัวข้ อฝึ กอบรม
 ความเข้ าใจเกี่ยวกับความขัดแย้ ง
 กระบวนการจัดการกับความขัดแย้ ง
 เทคนิคการจัดการกับความขัดแย้ ง
 ทักษะสาคัญในการจัดการความขัดแย้ ง
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25 คน
กิจกรรม
 ความเข้ าใจเกี่ยวกับความขัดแย้ ง
- ระดับและประเภทของความขัดแย้ ง
- สาเหตุของความขัดแย้ ง
- ปั จจัยบ่งชี ้ความขัดแย้ ง
- ผลของความขัดแย้ ง
 กระบวนการจัดการกับความขัดแย้ ง
- การวิเคราะห์องค์ประกอบของความขัดแย้ ง
- เครื่ องมือในการระบุและวิเคราะห์ความขัดแย้ ง
- ขันตอนการจั
้
ดการกับความขัดแย้ ง

FM-PD-02/02

Product Code : 05-011-002
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เวลา

กิจกรรม

 เทคนิคการจัดการกับความขัดแย้ ง
- 5 สไตล์ 5 ทางเลือกในการจัดการกับความขัดแย้ ง
- วิเคราะห์สไตล์ของคุณ ด้ วย Self- Assessment
- ทางเลือกสไตล์ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของความขัดแย้ ง
- ปั จจัยที่ควรพิจารณาในการเลือกใช้ สไตล์และทางเลือกการ
จัดการความขัดแย้ ง
- การแก้ ไขปั ญหาความขัดแย้ งแบบ Win-Win Solution
- เทคนิคการหาข้ อสรุปแบบ Consensus
- Self -Assessment / กิจกรรมการเรี ยนรู้ / และ กรณีศกึ ษา
 ทักษะสาคัญในการจัดการความขัดแย้ ง
- ทักษะการสือ่ สารเชิงปฏิสมั พันธ์ตามกระบวนการ TA เพื่อ
หลีกเลืย่ งและลดความขัดแย้ ง
- ทักษะการไกล่กลีย่
- ทักษะการเจรจาต่อรองเพื่อลดความขัดแย้ ง
พักทานอาหารว่างและเครื ่องดืม่ เวลา 10.30-10.45 น. และ 14.30-14.45 น.
พักทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00-13.00 น.

อุปกรณ์ ประกอบการอบรม
รายการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

เครื่ อง LCD Projector
กระดาษ FlipChart หรื อกระดาษ A3 และปากกาเคมี
กระดาษ A4
ไมค์ลอย
สาย Audio ต่อเสียงจาก Notebook หรื อลาโพง
จัดโต๊ ะแบบ CLASSROOM
ป้ายชื่อติดหน้ าอก

ราคาค่ าบริการ
 วันจันทร์ – ศุกร์
 วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ราคาวันละ
ราคาวันละ

จานวน
1 เครื่ อง
5 ชุด
1 รี ม
2 ตัว

28,000 บาท
35,000 บาท

หมายเหตุ :
 ราคานี ้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พกั (ถ้ ามี) และยังไม่รวมค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม VAT 7 %
 สถาบันได้ รับยกเว้ นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 สถาบันจัดเตรี ยมเอกสารประกอบการอบรมตามจานวนผู้เข้ าร่วมที่ระบุในเอกสารเสนองาน
*** ค่ าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรมสามารถลดหย่ อนภาษีเงินได้
ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่ งเสริมพัฒนาฝี มือแรงงาน ***
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