สร้ างสมอง บริ หารความขัดแย้ งอย่ างมีประสิ ทธิ ผล (1D)

หลักสู ตร สร้ างสมอง บริหารความขัดแย้ งอย่ างมีประสิ ทธิผล
(หลักสู ตร 1 วัน)
โดย
นพ.โมทย์ ศักดิ์ แสงทอง
โค้ ชและวิทยากรในกระบวนการ Training and Group Coaching

หลักการและแนวความคิด
การบริ หารความขัดแย้ง เป็ นหัวใจสาคัญในการทาให้บรรยากาศในการทางานเกิดความสุ ข รู ปแบบการ
ทางานมีมาตรฐาน เป็ นการทางานร่ วมกันเป็ นทีมเวิร์ค บรรลุเป้ าหมายที่องค์กรต้องการ...การเรี ยนรู้และ
เข้าใจธรรมชาติของความขัดแย้ง และสามารถค้นหาเหตุผลที่แท้จริ งเชิงเหตุผลได้แล้ว กาหนดแนวทางการ
บริ หารจัดการที่ดี...ความขัดแย้งก็จะอยูใ่ นขอบเขตที่สามารถจัดการได้ หรื อไม่เกิดขึ้นเลย
ความขัดแย้งเกิดขึ้นมาจาก “การทางานของสมองมนุษย์” ที่ใช้สภาวะของอารมณ์ของตัวเองมากกว่าเหตุผล
ความเป็ นจริ ง...ดังนั้นการเรี ยนรู ้และเข้าใจการทางานของสมองเชิงลึกย่อมเกิดประโยชน์ต่อการนามาใช้ใน
การบริ หารความขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที
การเข้าใจสมอง 4 ด้าน ทาให้เข้าใจผูอ้ ื่นมากขึ้น
การเข้าใจสมอง เกิดมุมมองที่ดีกบั บุคคลอื่น
การทาให้สมองยอมรับความแตกต่าง คิดเชิงบวกแทนอารมณ์เชิงลบ
การทาให้สมองผลัดฮอร์ โมน สร้างความสุ ข ลดความขัดแย้งได้อย่างรวดเร็ ว
การเรี ยนรู้และเข้าใจความขัดแย้ง & การทางานของสมองอย่างแม่นยา จะทาให้สามารถประยุกต์ใช้กบั
เหตุการณ์ต่างๆได้อย่างมีประสิ ทธิ ผล ทาให้สามารถทางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
ประสบความสาเร็ จในการทางาน สร้างทีมเวิร์ค และบริ หารทีมงานให้ประสบความสาเร็ จร่ วมกันได้
การสร้างกลยุทธ์บริ หารความขัดแย้งของทีมงาน เป็ นเป้ าหมายสู งสุ ดของการบริ หารความขัดแย้งอย่าง
ยัง่ ยืน เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายขององค์กรเป็ นสาคัญ หลีกเลี่ยงปั ญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากความขัดแย้งของ
บุคคลภายในทีมได้

วัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
เพื่อทาให้ผเู ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้และทาความเข้าใจการทางานของสมองที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง ได้ดว้ ย
ตัวเอง สามารถนาไปประยุกต์ใช้กบั เหตุการณ์ต่างๆ ได้ดว้ ยตัวเอง
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เพื่อทาให้ผเู ้ รี ยนมีเทคนิคในการใช้สมองให้เกิดประสิ ทธิ ภาพ สามารถใช้ในการบริ หารความขัดแย้งที่
เกิดขึ้นได้ทนั ที
เพื่อทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดความเข้าใจในการบริ หารความขัดแย้งใน Style ของตัวเองได้ โดยการทางานร่ วมกับ
ผูอ้ ื่นอย่างมีความสุ ข

รายละเอียดเนือ้ หาของหลักสู ตร
การเรี ยนรู้และเข้าใจธรรมชาติของความขัดแย้ง
 สารวจแนวความคิดเกี่ยวกับความขัดแย้ง
 ประเด็นสาคัญที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
 วิเคราะห์สาเหตุของความขัดแย้ง
 เรี ยนรู้และเข้าใจธรรมชาติของความขัดแย้ง
 Workshop : ค้นหาสาเหตุความขัดแย้งที่เกิดขึ้น
การเรี ยนรู้และเข้าใจการทางานของสมองมนุษย์
 หลักการพื้นฐานของการทางานของสมอง
 การเรี ยนรู้สมอง 4 ด้าน เข้าใจคนแต่ละประเภท
 สาเหตุของความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับสมอง
 การใช้สมองทางานเชิงบวก ลดข้อขัดแย้ง
 Workshop : กาหนดแนวทางการทางานของสมองที่ดี
การใช้สมองเอาชนะหลุมพรางทางความคิดของความขัดแย้ง
 หลุมพรางทางความคิดที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
 หลักการบริ หารความขัดแย้ง
 เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
 การกระตุน้ สมองเลือกรับข้อมูลเชิงบวก
 Workshop : การบริ หารความขัดแย้งของตัวเอง
 กรณีศึกษา : การใช้สมองบริ หารความขัดแย้งด้วยตัวเอง
การประยุกต์ใช้กบั เหตุการณ์ต่างๆได้อย่างมีประสิ ทธิ ผล
 ทักษะสาคัญในการลดความขัดแย้งกับผูอ้ ื่น
 การสร้างทัศนคติเชิงบวกกับผูอ้ ื่น
 การสื่ อสารสร้างสัมพันธ์ดว้ ยเทคนิคการทางานของสมอง
 การสร้างกลยุทธ์บริ หารความขัดแย้งของทีมงาน
 Workshop : การพัฒนาแนวความคิดการบริ หารความขัดแย้ง
การบ้ าน : การนาไปฝึ กฝนและปฏิบตั ิจริ ง
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แนวทางในการฝึ กอบรม
Training and Group Coachingใช้กระบวนการผสมผสานระหว่างการ Teaching, Training และ Coaching ใน
ระหว่างการอบรม เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้รับทั้งความรู ้ ความเข้าใจ ฝึ กฝนทักษะ และทัศนคติที่ดี
 Teaching for Knowledgeเพื่อให้ขอ้ มูลหรื อทาความเข้าใจเนื้อหาตามหัวข้อบรรยาย
 Training for Skillเพื่อฝึ กทักษะผ่านการทดลองคิด วางแผนและปฏิบตั ิ ผ่านแบบทดสอบ กิจกรรมและ
กรณี ศึกษา
 Coaching for Exploreเพื่อสารวจสิ่ งที่เป็ นหลุมพราง ความเชื่ออันจากัด ซึ่ งเป็ นตัวฉุ ดรั้งความสาเร็ จ
และหันมาค้นหาศักยภาพ จุดแข็ง หรื อคุณค่าที่ดีที่สามารถนามาใช้สร้างแนวทางสู่ ความสาเร็ จของ
ตนเอง
 Coaching for Changeใช้กระบวนการ Coaching เพื่อสร้างเป้ าหมาย ทางเลือกใหม่ๆ และแรงจูงใจที่จะ
นาไปสู่ การลงมือปฏิบตั ิให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
Brain Based Trainingทาความเข้าใจธรรมชาติการทางานของสมองในการเรี ยนรู้ สร้างสภาวะที่สนับสนุนการ
เรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน ทาให้สมองของผูเ้ รี ยนมีความสุ ข ไม่ทาให้เกิดความกลัวหรื อความกังวล เน้นการพัฒนาจากจุด
แข็ง และใช้สมองส่ วนคิดให้มากขึ้นเพื่อสร้างสรรค์แนวคิดใหม่ๆ แทนการตกอยูใ่ ต้อิทธิ พลของสมองส่ วน
อารมณ์ที่เป็ นลบ แล้วใช้วงจรพฤติกรรมเดิมในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
Positive Psychologyสร้างสภาวะที่พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง ด้วยการสร้างสมดุลของการสนับสนุนและความ
ท้าทาย บนหน้าที่และเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ กระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนค้นหาคุณค่าของตนเอง และมองเห็นประโยชน์และ
ผลตอบแทนที่มากกว่าปั จจัยภายนอก แต่เป็ นการพัฒนาตนเองและการได้ใช้คุณค่าของตนเองในการทางาน เห็น
ความสาคัญของการได้ช่วยเหลือผูอ้ ื่นและองค์กรด้วยสิ่ งที่ตนมี

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสู ตรนี้
พนักงานระดับปฏิบตั ิงาน / ผูจ้ ดั การระดับต้น / หัวหน้างาน

ระยะเวลา/สถานที่
ระยะเวลารวม 1 วัน (เวลา 9.00 – 16.00 น.)

รูปแบบวิธีการฝึ กอบรม
 Lecture

40%

 Workshop / Case Study / Role Playing

60%
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