ิ ธิผล
การบริหารความข ัดแย้งอย่างมีประสท
วิทยากร: อาจารย์ ไพร ัช วน ัสบดีไพศาล

ปริญญาโทการตลาด ม.รามคําแหง, ปริญญาตรี โทรคมนาคม ม.เทคโนโลยีมหานคร
เป็ นอาจารย์พเิ ศษให ้กับภาครัฐ อาทิ กระทรวงมหาดไทย, กระทรวงการคลัง, ศูนย์ฝึกอบรมกรุงเทพฯ,
TOT, CAT Telecom และเป็ นทีป
T รึกษาให ้กับทังU ภาครัฐและเอกชนด ้านบุคคล งานขายการตลาด บริการ
อาทิ บจก. เมืองไทยเมเนจเม ้นท์, บจก. สมมาตร คอร์เปอเรท แอนส์ เซอร์วส
ิ , บจก. นํU านมไทย,
บจก. เอ็นเค ปริน
U ติงU เทคโนโลยี, บจก. ปั งU ง่วนหลี มีความชํานาญมากด ้วยประสบการณ์ตรง

26 มกราคม 2561
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คด
ิ กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
*สถานทีจ
T ัดสัมมนาอาจเปลีย
T นแปลงได ้ตามความเหมาะสม

หล ักการและเหตุผล
ความขัดแย ้งมีเกิดขึน
U ได ้เสมอ ไม่ว่าจะเกิดความขัดแย ้งระหว่าง พนั กงานกับพนั กงาน หน่ วยงานกับหน่วยงาน องค์กร
กับองค์กร พนั ก งานกับองค์ก ร พนั ก งานกับลูกค ้า หน่ วยงานกับลูก ค ้า เป็ นต ้น จึง ต ้องมีการบริหารความขัด แย ้งทีเT ป็ น
ขัน
U ตอน มีการไกล่เกลีTยเจรจาต่อรอง มีระบบการจั ดการข ้อขัดแย ้งทีม
T ีขัน
U ตอนและเป็ นธรรม มีการอบรมพนั กงานให ้มี
ความรู ้เรืTองของการบริหารความขัดแย ้ง เพือ
T ลดความขัดแย ้งทีเT กิด ให ้เบาบางลง และสามารถทีจ
T ะทําให ้ความขัดแย ้ง
ของทั งU สองฝ่ ายลงเอยมีผ ลประโยชน์ร่ วมกั นในแบบชนะชนะ .. ความขัด แย ้งทีเT กิดขึน
U ในแต่ล ะรูป แบบ สามารถช่วย
พัฒนาให ้ผู ้เข ้ารับการอบรมก ้าวไปสู่ก ารเป็ นนั ก บริหารทีเT ข ้าใจทังU ในเรืTอ งของ ตัวเอง ผู ้อืTน ทีมงาน หน่วยงาน องค์กร
้
ลูกค ้า สถานการณ์โดยรอบต่างๆ รวมถึงขัน
U ตอนทีจ
T ะใชในการลดความขั
ดแย ้งทีอ
T าจเกิดขึน
U ได ้ล่วงหน ้า สร ้างวิสัยทัศน์ท ีT
ั พั นธ์ .. ผู ้เข ้ารับ
ยาวไกล ลดผลกระทบทีม
T าจากหลายปั จจัย และมุมมองของการบริหารทีเT อือ
U ผลดีต่อทุกฝ่ ายอย่างมีสม
การอบรมจะได ้เรียนรู ้ทักษะและเทคนิคต่างๆในการบริหารความขัดแย ้ง พร ้อมชว่ ยวิเคราะห์และพัฒนาความสามารถใน
ด ้านการไกล่เกลีTยเจรจาต่อรองข ้อขั ด แย ้งของทังU สองฝ่ าย ลั ก ษณะข ้อขัด แย ้งในรูป แบบต่างๆ ขัน
U ตอนวิธก
ี ารบริหาร
ิ ธิผลสูงสุด รวมไปถึงผลประโยชน์ทแ
ความขัดแย ้งเพือ
T ให ้เกิดประสท
ีT ต่ละฝ่ ายจะได ้รับเป็ นทีน
T ่ าพึงพอใจและเป็ นธรรม ..
T ถือ จะช่วยให ้การลดข ้อขัดแย ้งเป็ นไปได ้อย่างมีประสิทธิผล”
“เรียนรู ้เรือ
T งของความน่าเชือ
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
T สร ้างแนวความคิดในการบริหารความขัดแย ้งทีเT กิดขึน
U กับตัวเอง ผู ้อืน
T ทีมงาน และองค์กรได ้อย่างมี

ิ ธิผล
ประสท
2. เพือ
T ให ้ผู ้เข ้ารับการอบรมมองเห็นสาเหตุของความขัดแย ้ง และเทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิดได ้ด ้วย
ตัวเอง
3. เพือ
T ให ้ผู ้เข ้ารับการอบรมสามารถแก ้ปั ญหาความขัดแย ้งและให ้คําปรึกษากับผู ้เข ้ารับการอบรมทัTวไปในการ
บริหารความขัดแย ้งได ้ด ้วยตัวเอง
ั
ห ัวข้อการฝึ กอบรม/สมมนา:
1. เรียนรู ้และเข ้าใจถึงความขัดแย ้งขัน
U รุนแรง







คียส
์ าํ คัญทีเT กิดความขัดแย ้ง
วิเคราะห์สาเหตุของความขัดแย ้ง
ลักษณะของความขัดแย ้ง
ธรรมชาติของความขัดแย ้ง
แนวความคิดเชงิ ลบเมือ
T เกิดความขัดแย ้ง

บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทร:0-2615-4477-8 โทรสาร:0-2615-4499 อีเมล์: hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็ บไซท์: www.hipotraining.co.th

2. เรียนรู ้และเข ้าใจถึงภาวะผู ้นํ าต่อการบริหารความขัดแย ้งขัน
U รุนแรง

ี ของความขัดแย ้ง
3. ข ้อดีและข ้อเสย
U รุนแรง
4. ระดับของความขัดแย ้งขัน
5. ปั จจัยและผลของความขัดแย ้ง
ี ด
ิ วิเคราะห์เกีย
T วกับการบริหารความขัดแย ้งขัน
U รุนแรง
6. วิธค
7. วิเคราะห์สถานการณ์ความขัดแย ้งขัน
U รุนแรง

ี องปั ญหาความขัดแย ้งและค ้นหาข ้อสรุป
8. วิธม
9. กระบวนการบริหารความขัดแย ้ง

หลุมพรางทางความคิดเกีย
T วกับความขัดแย ้ง
หลักการบริหารความขัดแย ้ง
เทคนิควิธก
ี ารเอาชนะหลุมพราง
กระบวนการแก ้ไขปั ญหาเชงิ สร ้างสรรค์
10. แก ้ปั ญหาความขัดแย ้งในแบบชนะ-ชนะ
11. ทักษะทีส
T ําคัญของผู ้บริหารความขัดแย ้ง
 ทักษะการสอืT สาร
 ทักษะการวิเคราะห์
 ทักษะการบริหารความขัดแย ้ง
 ทักษะการไกล่เกลียT
 ทักษะการเจรจา
 ทักษะการมนุษยสัมพันธ์
12. ทักษะสําคัญในการลดความขัดแย ้งกับผู ้อืน
T
 สร ้างทัศนคติเชงิ บวกกับผู ้อืนT
 การยอมรับในความคิดเห็นทีแT ตกต่าง
ั พันธ์ทด
 การสอืT สร ้างสม
ีT ี
 การให ้ความสําคัญกับเป้ าหมายมากกว่าปั ญหา
 การจูงใจให ้ผู ้อืนT คล ้อยตามแนวความคิด
 วิเคราะห์“ความคิด-อารมณ์-ความรู ้สกึ ”ของตนเอง
13. ปรับการบริหารความขัดแย ้งให ้เข ้ากับลักษณะของคุณ
14. การประยุกต์ใชกั้ บสถานการณ์ตา
่ งๆ
 การหลีกเลียT งข ้อขัดแย ้งล่วงหน ้า
 การให ้คําปรึกษาแนวทางบริหารความขัดแย ้ง
 การสร ้างกลยุทธ์บริหารจัดการความขัดแย ้งของหน่วยงาน
 การพัฒนาแนวความคิดเรือT งการบริหารความขัดแย ้งให ้ทีมงาน
ึ ษาจากประสบการณ์ตรงของวิทยากร
15. กรณีศก
16. Workshop แบ่งกลุม
่ ฝึ กปฏิบต
ั ิ
 ให ้โจทย์การบริหารความขัดแย ้ง
 วิเคราะห์อย่างละเอียดถึงความขัดแย ้งทีเT กิดขึนU
 นําเสนอถึงปั ญหาของความขัดแย ้งและวิธกี ารบริหารความขัดแย ้งในแบบบูรณาการ
 ผู ้เข ้ารับการอบรมและวิทยากร ร่วมกันวิเคราะห์ความสําเร็จของแต่ละกลุม
่ ทีน
T ํ าเสนอ
 วิทยากรให ้ผลลัพธ์ทไีT ด ้ของเวิรก์ ช็อบนีU
17. สรุปเนือ
U หาแลกเปลีย
T นการเรียนรู ้ด ้วยการวิเคราะห์จากผู ้เข ้ารับการอบรม






D **
** ข้อคิดฝากให้ก ับผูเ้ ข้าร ับการอบรม เพือ
 นํากล ับไปฝึ กปฏิบ ัติให้เกิดการพ ัฒนาทีด
 ย
ี งิ ขึน
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทร:0-2615-4477-8 โทรสาร:0-2615-4499 อีเมล์: hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็ บไซท์: www.hipotraining.co.th

ประกาศนียบ ัตร: บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซ ี จําก ัด
อ ัตราหล ักสูตร(ต่อ 1 ท่าน)
ชําระภายในว ันที 26
ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก HIPO

ค่าส ัมมนา
3,900.00
3,700.00

VAT 7%
273.00
259.00

พิเศษ! ชําระภายในว ันที 11
ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก HIPO

ั
ค่าสมมนา
3,700.00
3,400.00

มกราคม 2561

ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย 3 %
117.00
111.00

รวมจ่ายสุทธิ
4,056.00
3,848.00

กรณีไม่มห
ี น ังสือห ัก ณ ทีจ
 า่ ย
4,173.00
3,959.00

มกราคม 2561 (โอนเงิน หรือ แฟกซส์ าํ เนาหน้าเช็ ค)

VAT 7%
259.00
238.00

ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย 3 %
111.00
102.00

รวมจ่ายสุทธิ
3,848.00
3,536.00

กรณีไม่มห
ี น ังสือห ัก ณ ทีจ
 า่ ย
3,959.00
3,638.00

วิธก
ี ารชําระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนีU
1.1 ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี เลขทีT 127-4-66322-6
1.2 ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขทีT 014-2-63503-8
T บัญชี บริษัท ไฮโพ เทรนนิงT แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีT จํากัด
ชือ
และแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ ้ามี) ทีT 0-2615-4479
ืT บริษัท เบอร์ตด
T หลักสูตร
พร ้อมระบุชอ
ิ ต่อของท่าน และชือ
2. ชําระด ้วยเช็คบริษัท สังT จ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิงT แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีT จํากัด
3. หัก ณ ทีจ
T า่ ย 3% เลขประจําตัวผู ้เสียภาษี 0-1055-48105-59-0
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉ ัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คน
ื เงินทีไT ด ้ชําระมาแล ้ว
รายละเอียดเพิม
 เติม กรุณาติดต่อ:
HIPO Training and Consultancy Co., Ltd.
Telephone: 02-615-4499, 02-615-4477-8
Fax: 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2
Website: www.hipotraining.co.th
E-mail: hipotraining@gmail.com
ID Line: hipotraining
Facebook: www.facebook.com/HIPOtraining

อบรม, สัมมนา, บริหาร, ความขัดแย ้ง, Conflict Management, ประสิทธิผล, ประสิทธิภาพ
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทร:0-2615-4477-8 โทรสาร:0-2615-4499 อีเมล์: hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็ บไซท์: www.hipotraining.co.th

