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ภาวะผู้น าและสร้างแรงจูงใจแนวสร้างสรรค์ 
                  Leadership and Motivation   

1. หลักการและเหตุผล 
 

 “ ภาวะผู้น าและการสร้างแรงจูงใจ ” เป็นคุณสมบัติส าคญัยิ่งที่ผู้บริหารและหัวหน้างานจ าเป็นต้องมี เพราะท าให้
ผู้บริหารเป็นคนท่ีมีความมัน่ใจ กล้าคิด กล้าแก้ปัญหา กล้าตดัสนิใจ รวมทัง้สามารถสร้างแรงจูงใจให้คนในทีมงานร่วมไม้ร่วมมือ
กนัท างานอยา่งมีความสขุ และงานส าเร็จได้ตามเป้าหมาย 
 “ ภาวะผู้น าและกาสร้างแรงจูงใจ ” สามารถฝึกอบรมกนัได้อย่างถกูหลกัวิชาการ องค์กรที่มุ่งหวงัความเจริญก้าวหน้า
อย่างยั่งยืน จึงจัดให้ผู้บริหารและหัวหน้างานได้รับการอบรม หลกัสูตร  “ภาวะผู้น า และการสร้างแรงจูงใจแนวสร้างสรรค์”            
(Leadership and Motivation) 
 

2. วัตถุประสงค์  
 

หลังจากเข้าฝึกอบรมแล้ว ผู้เรียนจะสามารถ 
 1) มีภาวะผู้น า มีความพร้อมในการเป็นผู้น าที่ดี  
 2) มีความมัน่ใจในสิง่ที่ผู้น าควรท า 
 3) เป็นท่ีพึง่ที่ปรึกษาของคนในทีมงานได้ 
 4) สร้างแรงจงูใจให้คนในทีมงานกระตือรือร้นในการท างานได้ 
 5) น าพาทีมงานให้คิดร่วมกนั แก้ปัญหาร่วมกนั ตดัสนิใจร่วมกนัได้ 
 6) สอนงานให้คนในทีมงานได้ 
 7) น าพาให้คนในทีมงานทานอยา่งมีความสจุได้ 

 
 

3. เนือ้หา 
 

1) ภาวะผู้น า : คุณสมบัติของผู้น าแนวสร้างสรรค์ 
          1. คิดบวก 
  2.  คิดสร้างสรรค์ 
  3.  มุง่มัน่ท างานให้ส าเร็จ 
  4. อดทน ขยนั พากเพยีร ฝ่าฟันอปุสรรค 
  5. มีมนษุย์สมัพนัธ์ดี มีน า้ใจ 
  6. ร่าเริง ไมท่ าตวัเครียด 
  7. เต็มใจอาสาท างาน ท าตวัให้เป็นประโยชน์ 
  8. ปรับปรุงตวัให้ดีขึน้ทกุด้าน 
 
 
 

บริษัท ศูนย์ความคิดสร้างสรรค์ จ ากัด 
Tel. 092-404-6465, 095-909-5446, 02-953-9905-  Line ID: creativitycenter,  salescreativity  FB: creativitycenter 

                                       E-mail: cc@creativitycenter.co.th / www.creativitycenter.co.th      

mailto:cc@creativitycenter.co.th
http://www.creativitycenter.co.th/


 
 2) ลักษณะการท างานของผู้น าแนวสร้างสรรค์ 
  1  จดุประกายสร้างแรงจงูใจให้คนในทีมเร่ิมท างานร่วมกนัได้ 
  2. สือ่สารเข้าใจงา่ย คนท าตามงา่ย  
  3. จงูใจให้คนในทีมช่วยกนัคดิ ชว่ยกนัวางแผนงานได้ 
  4. บริหารจดัการให้งานส าเร็จในเวลาได้ที่ก าหนด 
  5. สอนลกูน้องให้ท างานดีขึน้ได้ 
  6. แก้ปัญหาเก่ง ฝ่าฟันอปุสรรคโดยไมท้่อ 
  7. กล้าตดัสนิใจ ไตร่ตรองรอบคอบ 
  8. คิดริเร่ิมงานใหม่ๆ ให้องค์กรเจริญขึน้ได้ 
 
 3) ผู้น ากับการสร้างแรงจูงใจให้ทีมงาน 
  1. สร้างความสบายใจให้คนในทีมงาน 
   1. เป็นกนัเอง 
   2. ให้ความรู้สกึปลอดภยั 
   3. ให้ความรู้สกึอิสระ 
   4. ให้ความรู้สกึสนกุสนาน ยิม้แย้ม แจ่มใส 
  2. สร้างความสขุในการท างานให้ทีมงาน 
   1. สอนและฝึกให้เขาท าเป็น 
   2. สอนและฝึกให้เขาคิดเองได้ 
   3. ให้โอกาสเขาให้คิดงานเองได้ 
   4. มอบหมายงานท่ีเขาได้พฒันาตนเองได้ 
  
4. ระยะเวลา  
                  1 วนั (6 ชัว่โมง) 
   
5. รูปแบบการสอน 
                 เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการ (Workshop) ในบรรยากาศการเรียนที่สนกุสนาน มชีวติชีวา ไมน่า่เบื่อ ทกุคนได้มีสว่น
ร่วมอยา่งเพลดิเพลนิตลอดการฝึกอบรมแบบ เพลนิ (Plearn = Play+Learn) 
 
6. วิทยากร 

    อ. รัศมี  ธันยธร   
- จบปริญญาโทด้านการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ (Human Resource Development) จากมหาวิทยาลยั

แมนเชสเตอร์ (University of Manchester) ประเทศองักฤษ  
- เป็นผู้อ านวยการบริษัท ศนูย์ความคิดสร้างสรรค์ จ ากดั (Creativity Center Co.,Ltd) 
- เป็นท่ีปรึกษาด้านความคิดสร้างสรรค์คนแรกของประเทศไทย (Creativity Consultant) 
- เป็นผู้คิดค้น หลกัสตูรสมัมนาเชิงปฏิบตัิการ คือ 
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    1. พลงัคิดบวกสร้างทศันคติที่ดีตอ่งานและองค์กร (Cresitive  (creative +positive) Thinking) 
    2. สื่อสารสร้างสรรค์ ประสานงาน และท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ (Better Communication  
                                  For Better Collaboration) 
    3. ภาวะผู้น าและการสร้างแรงจงูใจแนวสร้างสรรค์ 
    4. แก้ปัญหาและตดัสนิใจที่ใช้ได้ผลจริง 
    5. กลยทุธ์การสอนงานและแนะน างาน 

- ผู้ ได้รับสิทธิอย่างเป็นทางการ (Certified Instructor) ของ ดร.เอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน (Edward de Bono) 
ปรมาจารย์ด้านความคิดสร้างสรรค์ระดบัโลก (Creativity Guru) ให้สอนและถ่ายทอดวิธีการคิดสร้างสรรค์ทกุหลกัสตูร
ด้วยประสบการณ์ในการสอนและการใช้จริงทัง้ในงานและในชีวิตประจ าวนักวา่ 20 ปี คือ 

1. หลกัสตูร คิดเป็นระบบ สือ่สารตรงประเด็น ด้วยเทคนิค Six Thinking Hats 

2. หลกัสตูร คิดวิเคราะห์รอบด้าน วางแผนรอบคอบ ตัง้เป้าหมายชดัเจน  

ด้วยเทคนิค The Power of Perception 

3. หลกัสตูร ตดัสนิใจเป็นระบบ กลัน่กรองความคิดอยา่งมีประสทิธิภาพ ด้วยเทคนิค Six Value Medals 

4. หลกัสตูร คิดนอกกรอบ คิดนวตักรรม คิดสร้างสรรค์ในองค์กร ด้วยเทคนิค Lateral Thinking 

5. หลกัสตูร ปรับปรุงขัน้ตอนการท างานให้กระชบั รวดเร็ว อยา่งมีประสทิธิภาพ  

ด้วยเทคนิค Simplicity 

7. ประโยชน์จากการอบรม 
 1. ผู้ เรียนได้เรียนรู้วิธีการเป็นผู้น า เพื่อน าไปปรับใช้กบัการท างานจริง 
 2. ผู้ เรียนสามารถท างานได้อยา่งราบร่ืนมากขึน้ เพราะรู้บทบาทและหน้าที่ของการเป็นผู้น าได้อยา่งชดัเจน 
  3. ผู้ เรียนสามารถท างานร่วมกบัทีมงานได้อยา่งมีประสทิธิภาพมากขึน้ ไมข่ดัแย้งกนั สามคัคีกนั 
 4. ผู้ เรียนสามารถสร้างแรงจงูใจให้กบัคนในทีมงาน ท างานได้อยา่งมีความสุข 
 5. ผู้ เรียนดงึศกัยภาพทีมงานแตล่ะคนมาใช้ในการท างานท่ีเหมาะสมได้ 
 6. องค์กรได้ผู้น าที่มีศกัยภาพการท างานท่ีสงูขึน้ ท าให้งานส าเร็จ องค์กรเจริญรุ่งเรือง 
      

8. ก าหนดการสัมมนา 
     

            วันที่ 15 กันยายน 2563  โรงแรมรามาดาเจ้าพระยาปาร์ค (ถ.รัชดาภเิษก) 
  

9. ค่าลงทะเบียน 
           คา่ลงทะเบียนพิเศษช่วง New Normal จากปกติ 11,900  
พิเศษเหลือเพียงท่านละ  6,500  บาท (ราคาดงักลา่วยงัไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม 7%) 
 

10. การเข้าร่วมสัมมนา 
    กรุณาตดิตอ่  บริษัท ศูนย์ความคิดสร้างสรรค์ จ ากัด (Creativity Center Co.,Ltd.)                                     
              Tel. 092-404-6465, 095-909-5446 หรือ 02-953-9905-6 
  E-mail: cc@creativitycenter.co.th 
  Line ID: creativitycenter, salescreativity / Facebook: creativitycenter 

               www.creativitycenter.co.th 
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