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รำยละเอียดโครงกำรฝึกอบรม

หลักสูตร กำรบริหำรควำมขัดแย้ง
(Conflict Management)
ภายใต้สภาพแวดล้อมปัจจุบันของธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันที่
รุนแรงมากขึ้นทุกวัน องค์กรที่จะประสบความสาเร็จได้นั้นต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจ
จากคนท างานทุ ก หน่ ว ยงาน เพื ่ อ ให้ งานของหน่ ว ยงานมุ ่ งสู ่ เ ป้ า หมายขององค์ ก ร
โดยเฉพาะองค์กรสมัยใหม่ที่มีการก าหนดเป้า หมายและกลยุทธ์ร่วมกันในการทางาน
การทางานเป็นทีมให้เป็นหนึ่งเดียวกันต้องใช้กระบวนการในการสื่อสารถ่ายทอดข้อมูล
แนวคิด เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกัน มุ่งเน้นการทางานการแก้ไขปัญหาร่วมกัน
และผนึกกาลังเดินหน้าไปด้วยกัน เกิดการประสานงานที่ดี สร้างบรรยากาศที่ ดีในการ
ท างานร่วมกันจะท าให้ทีมงานมีเป้าหมายด าเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกันเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดไม่ว่าจะในส่วนงานเดียวกันหรือข้ามสายงาน (Cross
functional team)
หลักสูตร กำรบริหำรควำมขัดแย้ง (Conflict Management) เป็น
หลัก สูตรส าคัญที่มุ่งเน้นการปรับเปลี่ย นทัศนคติในการท างานในโลกสมัย ใหม่ เสริมสร้าง
ทักษะการสร้างความไว้วางใจ การสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
เรียนรู้แนวทางในการทางานร่วมกัน ซึ่งเป็นกุญแจสาคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนการดาเนินงาน
ขององค์กรไปสู่เป้าหมายที่กาหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สิ่งที่ผู้ร่วมฝึกอบรมจะได้รบั
1. เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกัน มุ่งเน้นการท างานการแก้ไขปัญหา

วิทยากร
ดร.ธนเดช ทิพยอภิชยากุล

ผลสาเร็จของธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาศักยภาพ
ผู้นารุ่นใหม่และการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์

2. เพื่อ เสริมสร้างทั ก ษะและกระบวนการสื ่อสารที่ หยั่ง ถึงจิ ตใจ สามารถ
แสดงออกได้อย่างเหมาะสม ก่อให้เกิดการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้ตระหนักถึงวิธีการปรับเปลี่ยนแนวทางในการทางานร่วมกันภายใต้

หลักสูตรนี้เหมำะสำหรับ

ความแตกต่างและความหลากหลายทั้งทางด้านวัฒนธรรม ความเชื่อความชอบ

ผู้จัดการ/หัวหน้างาน

ร่วมกัน และผนึกกาลังเดินหน้าไปด้วยกัน เกิดการประสานงานที่ดี เพื่อผลัก ดัน

ให้ดาเนินการเป็นไปในทิศทางเพื่อเป้าหมายเดียวกัน

เพื่อประสิทธิภำพในกำรฝึกอบรม
จานวนผู้เข้าร่วมที่เหมาะสมไม่ควรเกิน 30 ท่าน
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หัวข้อกำรฝึกอบรม
ลำดับที่

หัวข้อ

1

ทัศนคติเชิงบวกกับความ
สาเร็จในการทางานร่วมกัน
(Mindset to Change)

2

ศิลปะการทางานร่วมกับทีมงาน
ต่างวัย
(Generation at Work)

3

เทคนิคการสร้างความเชื่อมั่นและ
ความไว้วางใจในการทางานร่วมกัน
(Trust Building Essential)

4

การสื่อสารและประสานงานกับ
สไตล์การทางานที่แตกต่างของ
บุคคลและการทางานร่วมกัน
(Working with Different
Communication Style)

วัตถุประสงค์

เนื้อหำหลัก

▪ พัฒนาทัศนคติเชิงบวกในการทางาน
ข้ามสายงานและร่วมมือร่วมใจกัน
แก้ไขปัญหา

▪ การเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆที่กระทบกับชีวิต
คนทางานในยุคปัจจุบัน
▪ คนทางานยุคใหม่กับการเตรียมความพร้อมรับมือ
กับการเปลี่ยนแปลง
▪ Workshop: GROWTH Mindset เพื่อสร้าง
โอกาสและสร้างความสุขในการทางานร่วมกัน
▪ เรีย นรู้เทคนิ ค การท างานร่ ว มกั บ คน ▪ ปรากฎการณ์ความหลากหลายในที่ทางาน
ต ่ า ง Generation ( Baby Boomer, ▪ รู้จักคนสี่รุ่นในองค์กร
Gen X, Gen Y, Gen Z) และเคล็ดลับ
- เปิดใจ Generation Z
การท างานร่วมกันได้ด้วยความเข้าใจ
- รู้จัก Generation Y
ซึ่งกันและกัน
- เผยใจ Generation X
- เข้าใจ Baby Boomer
▪ รับมือคนแต่ละรุ่นในทุกสถานการณ์
▪ ผสาน Gen Z, Gen Y กับวัฒนธรรมองค์กร
▪ ผสาน Gen Z กับ คนรุ่นก่อนหน้า (Gen Y, Gen
X, Baby Boomer)
▪ ข้ อ พึ ง ระวั ง และ Key Success Factor ในการ
บริหารทีมงานต่าง Generation
▪ WORKSHOP: กรณีศึก ษาการท างานกับ คนต่ า ง
Generation
▪ เรียนรู้วิธีการทางานร่วมกันที่สามารถ ▪ ทาไม Trust จึงสาคัญมากเมื่อต้องทางานร่วมกัน
นาพาบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือ ▪ พฤติกรรมที่ทาลายความไว้วางใจและความ
ร่วมใจ ไว้วางใจ และเชื่อมั่นอย่างเต็มที่
เชื่อมั่น
▪ สูตรการสร้าง TRUST
▪ พฤติกรรมที่เสริมสร้างความไว้วางใจในการ
ทางานร่วมกันมากขึ้น
▪ เสริมสร้างให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะและ ▪ ความผิดพลาดที่มักเกิดขึ้นในการสื่อสารในการ
เข้ า ใจกระบวนการสื ่ อ สาร สามารถ
ทางานร่วมกัน
แสดงออกได้อย่างเหมาะสมกับคนแต่ ▪ เรียนรู้พฤติกรรมของทีมงานแต่ละ Style
ละสไตล์ ก่ อ ให้ เ กิด การประสานงาน
แนวทางและหลักการในการสื่อสารกับบุคคลอื่นที่
อย่างมีประสิทธิภาพ
จะหยั่งถึงจิตใจ
▪ ปรับวิธีการสื่อสารให้เหมาะสมกับคนแต่ละ
ประเภท สิ่งที่ควรทาและไม่ควรทา เมื่อต้อง
สื่อสารกับทีมงานในสถานการณ์ต่างๆ

หมายเหตุ: เนื้อหาและกิจกรรมการฝึกอบรมมุ่งเน้น Activity based Learning และ Workshop
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รูปแบบกำรฝึกอบรม
บรรยาย และยกตัวอย่างประกอบ
การแลกเปลี่ยนแนวคิด และประสบการณ์ ด้วย Activity และ Workshop
ประยุกต์หลักการและแนวคิดผ่านการระดมสมอง และ Discussion

30%
30%
40%

ระยะเวลำฝึกอบรม
1 วัน
เวลา 09.00 – 16.00 น.

ผลที่คำดว่ำจะได้รับจำกหลักสูตรนี้
แก้ปัญหำ
▪ ขาดการประสานงานและการแก้ไขปัญหาร่วมกัน
▪ ขาดทักษะในการสื่อสารกับทีมงานทาให้เกิดความ
เข้าใจที่ไม่ตรงกัน ส่งผลให้งานไม่ประสบความสาเร็จ
▪ ขาดทักษะในการทางานร่วมกับผูอ้ ื่นอย่างมีความสุข
และสามารถเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทางาน

พัฒนำ
▪ สร้ า งบรรยากาศที ่ด ีใ นการท างานร่ ว มกั นจะท าให้ ที มงานมี
เป้าหมายดาเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกันเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุดไม่ว่าจะในส่วนงานเดียวกันหรือข้ามสาย
งาน (Cross functional team)
▪ เกิดแรงจูงใจในการทางาน รวมทั้งการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อ
กั น ซึ ่ ง จะส่ ง ผลต่ อ การท างานให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลต่อหน่วยงานต่อไปในอนาคต
▪ กระบวนการแก้ไขปัญหาในงานร่วมกันของหน่วยงานต่างๆอย่าง
เป็นระบบ

หมำยเหตุ เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม
********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ำมคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********
สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405
Line : chosenthebest
E-mail: info@chosenthebest.com www.chosenthebest.com
ขอขอบคุณที่ท่ำน ได้ให้โอกำสในกำรนำเสนอ และหวังเป็นอย่ำงยิง่ ว่ำจะได้ให้บริกำรท่ำนในโอกำสนี้ และโอกำสถัดไป
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