หลักสูตร “รูต ัวเรา เขาใจนาย ทําลายความขัดแยงในองคกร”

"Organizational psychology and Conflict management"
คาธรรมเนียมการอบรม คนละ 5,800.-บาท

ํ

(ศิษย์เก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์แนบสําเนาใบปริญญาบัตรมาพร ้อมใบสมัคร ท่านจะได้ส ิทธิลด 10%)

จานวน 2 วัน (12 ชั่วโมง) เวลา 09.00-16.00 น.
หล ักการและเหตุผล
ความขัดแย ้งในองค์กรปฏิเสธไม่ได ้ว่าเป็ นอุปสรรคในการทํางานร่วมกันในทุกองค์กร ซึงความขัดแย ้งส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
ระยะเวลาการดําเนินการ ระบบการทํางาน ผลงาน และผลกําไรขององค์กร โดยความขัดแย ้งทัวไปเกิดจากความแตกต่างในวิธค
ี ด
ิ ของ
ตัวบุคคลเป็ นผลถึงพฤติกรรมในทีทํางาน วิธก
ี ารทํางาน ความไว ้วางใจในการทํางาน และวิธก
ี ารสั งงานทําให ้ไม่เข ้าใจลักษะของการ
ทํางานของกั นและกัน การเรียนรู ้เพือเข ้าใจลักษณะเพือนร่วมงาน และผู ้บริหารในองค์กรจึงเป็ นรากฐานสํ าคัญในการเพิมความ
แข็งแกร่งให ้กับทีมงานในการทํางานร่วมกัน ซึงจะนํ าไปสูก
่ ารเติบโตอย่างยังยืนขององค์กร เป็ นองค์กรสุขภาพดี สามารถคาดหวังผล
ประกอบการทีมีประสิทธิภาพมากขึนจากการทํางานทีราบรืนเข ้าใจซึงกันและกัน ทีได ้เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของทุกคนในองค์กร
เป็ นอย่างสูง พร ้อมทีจะทุม
่ เทพลังกาย พลังใจ และสติปัญญาเพือองค์กรอย่างแท ้จริง ทังยังสามารถนําไปเป็ นแบบอย่างปฏิบัตท
ิ ดี
ี ตาม
หลักเมตตาธรรมและหลักจริยธรรมกับบุคคลรอบตัวและในการดําเนินชีวต
ิ ประจําวันได ้
การเข ้าใจถึงพฤติกรรมของแต่ละบุคคลจากด ้านการสือสารทางคําพูดและภาษากาย สามารถทําให ้ทราบถึงลักษณะแนวคิด เข ้าใจ
ถึงลักษณะวิธก
ี ารทํางานและวิเคราะห์ความต ้องการทีมีความแตกต่างกันในแต่ละตัวบุคคลในด ้านการทํางาน ลดความขัดแย ้งระหว่าง
เจ ้านายและลูกน ้อง เพือน และเพือนร่วมงาน ซึงสามารถทําให ้เกิดแบบแผนในการพัฒนาปรับตัวและจัดทีมงานเพือการทํางานร่วมกัน
อย่างสมดุล การมีความเข ้าใจในความคิดและการกระทําพฤติกรรมของผู ้อืน รู ้จักการสนทนาทีดี การเป็ นผู ้ฟั งทีดี มีความไว ้ใจในการ
ทํางาน เป็ นการลดปั ญหาความขัดแย ้งต่างๆภายใต ้ภาวะการทํางานทีกดดันภายในองค์กรได ้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็ นผลมากทีสุด
ว ัตถุประสงค์ของหล ักสูตร
2.1 เพือเรียนรู ้และเข ้าใจพฤติกรรมบุคคลแบบต่างๆในองค์กร
2.2 เพือเรียนรู ้เทคนิคการทํางานร่วมกับคนทีแตกต่างในทีทํางานอย่างมีความสุข
2.3 เพือพัฒนาทักษะในการสือสารและสร ้างความสั มพันธ์และไว ้วางใจต่อกันในการทํางานซึงจะเป็ นปั จจัยกระตุ ้นให ้เกิดแรง
บันดาลใจในการทํางานอย่างมีความสุขลดความขัดแย ้งในการทํางาน
2.4 เพือก่อให ้เกิดความร่วมมือทีจะนํ าไปสูค
่ วามสั มฤทธิผลขององค์กร
เนือหาหล ักสูตร
- ภาวะการณ์กับพฤติกรรมของคนในทีทํางาน - ความแตกต่างหลากหลายของผู ้คน
- เข ้าใจลักษะการทํางานของแต่ละบุคคล
- ค ้นพบและเข ้าใจความขัดแย ้งในการทํางาน
- เรียนรู ้พฤติกรรมและการสือสารต่อผู ้อืน
- เทคนิคการสือสารระหว่างบุคคลเพือให ้ได ้ใจ
- เทคนิคการทํางานกับคนทีแตกต่าง
- การฟังเพือเข ้าถึงความรู ้สึก
- การสร ้างความไว ้วางใจทีแท ้จริงกับทีมงาน - การฟังเพือเข ้าถึงความต ้องการ คุณค่า เจตนา
- ฟั งอย่างไรให ้ได ้ยินถึงความหมายทีแท ้จริงทีอยูเ่ บืองหลังคําพูด
- การสังเกตุภาษาร่างกาย ทีมักสือสารสิงทีมีความหมายมากกว่าคําพูด
- การฟังเพือหาจุดบกพร่อง ยืนยัน ปกป้ องจุดยืนของตัวเอง
คุณสมบ ัติของผูเ้ ข้าร ับการอบรม บุคคลทัวไปทีมีความสนใจ
วิทยากร

วิทยากรผู ้ทรงคุณวุฒ ิ

การร ับรองผลการอบรม
ผู ้เข ้ารับการฝึ กอบรมทีจะได ้รับใบรับรองการเข ้าร่วมการฝึ กอบรมจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะต ้องมีเวลาเข ้ารับการ
ฝึ กอบรมไม่น ้อยกว่า 85% ของระยะเวลาการฝึ กอบรมทังหมด
การสม ัครและชํ าระค่าธรรมเนียม
 การสม ัคร ลงทะเบียน on-line ที www.training.nida.ac.th หรือ กรอกใบสมัครและส่งโทรสาร 0 2375 4720
 การชํ าระค่าธรรมเนียม โอนเงินเข ้าบ ัญชีเงินฝากออมทร ัพย์ ธนาคารกรุงเทพ จําก ัด (มหาชน)
สาขา สถาบ ันบ ัณฑิตพ ัฒนบริหารศาสตร์ ในนาม ““สถาบ ันบ ัณฑิตพ ัฒนบริหารศาสตร์ สํ าน ักสิริพ ัฒนา”
เลขทีบ ัญชี ๙๔๔-๐-๒๓๓๙๗-๒ และส่งใบนํ าฝาก (ระบุรายละเอียดในการออกใบเสร็จรับเงิน)
ไปยังโทรสาร 0 2375 4720 หรือสอบถามเพิมเติมได ้ที 0 2727 3226, 0 2727 3232
การติดต่อสอบถาม
 ผู ้อํานวยการหลักสูตร Public Training
โทรศัพท์ 0 2727 3239
 กลุม
่ งานบริการฝึ กอบรม สํานักสิริพัฒนา
โทรศัพท์ 0 2727 3231, 0 2727 3213 - 14 โทรสาร 0 2375 4720
E-mail : trainingnida@gmail.com

หมายเหตุ

:

ลงทะเบียนอบรมหรือดาวน์โหลดใบสมัครได ้ที www.training.nida.ac.th / วัน เวลาการจัดฝึ กอบรม และวิทยากร อาจมีการเปลียนแปลงได ้ตามความเหมาะสม

สํ านักสิรพ
ิ ัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เลขที 118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจัน เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศั พท์ 0 2727 3239, 0 2727 3231, 0 2727 3213 – 3214 โทรสาร 0 2375 4720
www.training.nida.ac.th
E-mail : trainingnida@gmail.com

Excellent Training
Excellent Service

