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คุยกันกอนเรียนรู 
 

เอกสารประกอบการเรียนรูฉบับนี้เขยีนขึ้นดวยเปาประสงคที่จะเปนเพียงสื่อการตุนการ
เรียนรูเร่ืองความคิด และการจัดการความคิด สวนผลอันจะเกิดข้ึนหลังจากการคิดนั้น ผูเรียนจะเปน
ผูสานตอ เชือ่มโยง และบูรณาการดวยตนเอง ในการลิขิตตนฉบับของเอกสาร ผูเขียนไดอาศยั
เคร่ืองมือทางการจัดการความคิดหลากหลาย อาทิ โปรแกรม Inspiration , Kidspiration 
ซึ่งเปนโปรแกรมทางดานการเขียนแผนทีม่โนทศัน (Concept Mapping) โปรแกรมทางดาน
การเขียน แผนที่ความคิด (Mind Mapping) ประกอบดวย MindManager X5, 
MindMapper 4.0, MindGnius 1.5, MS Visio 2003 ตองขอขอบพระคุณ
ผูพัฒนาโปรแกรมดีๆ  เพ่ือมวลมนษุยชาติทุกทาน 

ผูเขียนหวังวา เอกสารฉบบันี้จะเปดภาพใหมทางดานการเรียนรูเร่ืองการจัดการความคิด
ใหกับทกุทานที่สนใจ หากมีขอผดิพลาดประการใดผูเขียนขอรับผิดและนอมรับเพ่ือนาํไปปรับปรุงใน
โอกาสตอไป แตหากเอกสารฉบบันีจ้ะมคุีณความดบีางแมเพียงเล็กนอย ผูเขียนขอยกคุณความดนีั้น
ใหกับเด็กไทยรุนใหมที่จะไดอานสิงคจากการปรับระบบการเรยีนรูเร่ืองการคิดใหมของผูบริหารการ
เรียนรูทุกทาน 
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      เภสชักรประชาสรรณ แสนภักดี 
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กระตุนความคิดกอนการเรียนรู
• อยาตําน้ําพริก...............................................
• ยังไมเห็นน้ํา.................................................
• โตเพราะกินขาว...........................................
• รถคันใหญ..............................รถคันเล็ก......................................
• คนอวนนอน...........................คนผอมนอน.................................
• น้ํายอม....................................กวาน้ํามัน
• เม่ือเอามือไปถูกไฟที่รอนจัดก็จะ.................................................
• แกวหลนถูกพืน้หินก็จะ...............................................................
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กระตุนความคิดกอนการเรียนรู
• เขาสถานที่ราชการ................................................
• ถาเจอสัญญาณไฟแดงก็ตอง.................................
• คร้ังหนึ่งในชวีติตอง.............................................
• คนอายุส่ีสิบการทํางาน.........................................กวาคนอายุสามสิบ
• ถาถูกจี้ในที่เปล่ียวขาพเจาจะ.............................................................
• เดินทางในเวลากลางคืนควร..............................................................
• เมื่อฟาสาง.........................................................................................
• บานนี้อยูแลว_วย
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Your Dream ------------ Glocalization Training Center ------------ We Do

ภูมิปญญาไทย วิญญาณไทย ใจสากล ทุกคนเทาเทียม

Your Dream ------------ Glocalization Training Center ------------ We Do

Your Dream ------------ Glocalization Training Center ------------ We Do

Mind Map – Your Map

เม่ือฉันไดยิน ฉันก็รู
เมื่อฉันดู ฉันกจ็ํา
เมื่อฉันลงมือทํา ฉันจึงเขาใจ

I hear , I Know

I See , I Remember

I Do, I Understand

The The EyeEye The The Ear Ear The The MouthMouth

สถานการณของผูบริโภคในปจจุบันสถานการณของผูบริโภคในปจจุบัน

www.glocalization.org

PDCA & CQI

Plan

Check

Plan

Check

Plan

Check

www.glocalization.org

ผงักางปลา มุงเนนคําถาม ทําไม

ปญหา

ManMachine

Material Method Environment

ผลลัพธ
Effect

สาเหตุ
Causes

4M
1E
4M
1E
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เครื่องมือความคิด เพื่อการเปนผูชนะทางความคิด
โดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ ์ เจริญวงศศักดิ์

Mind Map by ภก.ประชาสรรณ  แสนภักดี

ผูชนะ 10 คิด

การคดิเชิงวิพากษ

การคิดเชิงวิเคราะห

การคิดเชิงสังเคราะห

การคิดเชิงเปรียบเทียบ

การคดิเชิงมโนทัศน

การคิดเชิงสรางสรรค

การคิดเชิงประยุกต

การคิดเชงิกลยุทธ

การคดิเชิงบูรณาการ

การคิดเชิงอนาคต

concept of Mind Map (R)

www.prachasan.com

Subject 
of Mind Map

การใชรายละเอียด

จดบันทึก

วางแผน & การจัดการ

การเรียน

กระตุนความคิดสรางสรรค

การระดมสมอง

การใชสี

ใชคํา หรือพยางค

ความคิด(Ideas)

ภาพ(Images)

ความคิด

ขอเสนอแนะ

ชวยจํา

จับความคิด

รวบรวมความคิด

การพูด

การประชุม

การนําเสนอ

งาน

การพักผอน

การเงิน

ชวยจด

มองอดีต

คิดปจจุบัน

ฝนอนาคตdraw

picture

photo

จัดกลุม

ขอความเชื่อมโยง

Link
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2. หมวกสีแดง6. หมวกสีฟา

1. หมวกสีขาว

3. หมวกสีดํา

4. หมวกสีเหลือง

การคิดแบบ
หมวก 6 ใบ

5. หมวกสีเขียว

แสดงถึงความโกรธ อารมณ จึง 
หมายถึงการมองทางดานอารมณ 

และความรูสึกของผูคิดในเร่ืองความประทับใจ 
ความโกรธ ความสนุก ความอบอุน 
และความพอใจท่ีเกิดขึ้นในขณะนั้น

การคิดแกปญหา

แสดงถึงความเปนกลาง จึง
หมายถึงตัวเลขและขอเท็จจริงตางๆ

การคิดเปรียบเทียบ การคิดวิเคราะห

แสดงถึงความเยือกเย็น ทองฟาซึ่ง
อยูเหนือทุกส่ิงทุกอยาง จึง

หมายถึงการควบคุม

การคิดเชิงมโนทัศน

การคิดสังเคราะห

แสดงถึงความเจริญเติบโต 
ความสมบูรณ จึงหมายถึงความคิดสราง
สรรคและความคิดใหมๆ มุมมองใหม

การคิดสรางสรรค การคิดประยุกต
แสดงถึงความสวางไสวและดานบวก จึง

หมายถึง เหตุผลทางบวก 
ความมั่นใจเหตุผลในการยอมรับและประโยชน

การคิดอนาคต การคิดบูรณาการ การคิดเชิงกลยุทธ

แสดงถึงความมืดคร้ึม จึง
หมายถึงการคิดดานลบ 

การปฏิเสธและการคิดคน 
ปองกันไมใหคิดหรือตัดสินใจท่ีเส่ียง 

ชวยทําใหหาขอบกพรองหรือจุดออนได 
รวมท้ังชวยตรวจสอบความเปนเหตุเปนผล

การคิดอยาง
มีวิจารณญาณ

การคิดวิพากษ
การคิดแบบหมวก 6 ใบ

(Six Thinking Hats)
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ปจจัยที่สงผลตอการคิด จากหนังสือ ครบเคร่ืองเร่ืองการคิด ดร.สุวิทย มูลคํา
Mapping โดย ภก.ประชาสรรณ แสนภักดี M.P.H. CMU

ปจจัยท่ีสงผลตอ
"การคิด"

พ้ืนฐานทางครอบครัว

พื้นฐานความรู

ประสบการณชีวิต

การทํางานของสมอง

วัฒนธรรม

จริยธรรม

การรับรู

สภาพแวดลอม

ศักยภาพทางการเรียนรู

ประสาทรับรู
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อิทัปปจจยตา

ปจจัยสัมพันธ

สอบสวน

ต้ังคําถาม

การคิดกอนพูด

พูดความจริง

 -

พิจารณาการใชสอย

คุณคาแท

คุณคาพอกเสริม (ตัณหา)

คิดตามหลักการ

หลักการ - ความมุงหมาย

ขาดโยนิโสมนสิการ ไขวเขว

สาวผลไปหาเหตุ

ตรงจุด ตรงเร่ือง

ทุกข - สภาพปญหา

สมุทัย - เหตุเกิดแหงทุกข

นิโรธ - ความดับทุกข

มรรค - ทางดับทุกข

รูเทาทันธรรมดา

รูเทาทันสิ่งทั้งหลาย

ยอมรับความจริงที่เปนอยู

แกไขไปตามเหตุปจจัย

อัสสาทะ- สวนดี สวนอรอย

อาที่นวะ-สวนสี ขอเสีย

ชองเสีย

ขอพกพรอง

ขอบกพรอง

นิสสรณ - ทางออก ทางรอด

เรากุศล

เราคุณธรรม

กุศลภาวนา

Here and Now

มองอดีต-คิดปจจุบัน เพื่อฝนอนาคต

กระจายเนื้อหา

สวนประกอบยอย

การเช่ือมโยงกัน

ไมมีตัวตน

หลักการคิดตามหลักพุทธศาสนา โยนิโสมนสิการ

โยนิโสมนสิการ.mmap - 20/5/2547 - Prachasan Saenpakdee
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Mapping by Mr.Prachasan Saenpakdee

กระบวนการทางปญญา
แนวคิด นพ.ประเวศ วะสี

1.ฝกสงเกต

2. ฝกบันทึก

3. ฝกนําเสนอ

4. ฝกการฟง

5. ฝกปุจฉา-วิสัชนา

6. ฝกต้ังคําถาม
และสมมุติฐาน

7. ฝกคนหาคําตอบ

8. ฝกการวิจัย

9. ฝกเชื่อมโยง

10. ฝกการเขียน
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Your Dream ------------ Glocalization Training Center ------------ We Do

จัดการปญหาดวยการคิดแบบจัดการปญหาดวยการคิดแบบ  4 4 ยอยอ

โยง

ยอย

แยก

ใหญ

4ยอ

Analysis

Synthesis

Your Dream ------------ Glocalization Training Center ------------ We Do

แกปญหาดวยแกปญหาดวย  4 4 มิติมิติ
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17 
Problem Solving

Devices

Brainstorming

Flow Process Chart

Gantt Chart

Cause & Effect Diagram

Check Sheet

Pareto Diagram

Graph

Scatter Diagram

Histogram

Control Chart

Affinity Diagram

Relation Diagram

Tree Diagram

Arrow Diagram

Matrix Diagram

Matrix Data Analysis

Process Decision
Program Chart

17ProblemSolving.mmap - 11/8/2547 - ภก.ประชาสรรณ แสนภักดี
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คิดแบบผูนํา 
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สรางโอกาสโดยการ สรางทุนใหคนจน

แปลงสินทรัพยเปนทุน

พักชําระหนี้เกษตรกร

ธนาคารประชาชน

กองทุนหมูบาน

ลดรายจายของคนจน
30 บาทรักษาทุกโรค

สินคาเอื้ออาทร

เพิ่มรายไดโดยสงเสริม ภาคเศรษฐกิจท่ีคนจนพึ่งพิง OTOP

สงเสริมใหประเทศไทย เปนประเทศท่ีนาอยู  
และปลอดภัย

30 บาทรักษาทุกโรค

ปราบปรามยาเสพติด

ปราบปรมผูมีอิทธิพล

จัดระเบียบแรงงานตางดาว

จัดระเบียบสังคม

บานเอื้ออาทร

อนุรักษวัฒนธรรมไทย ไทยสากล

อนุรักษและรักษา สิ่งแวดลอม
การลดมลพิษ

การประหยัดพลังงาน

สรางสังคมไทยใหเปน สังคมแหงการเรียนรู

ปรับปรุงระบบการศึกษา

The Best and The Brightest

Computer เอื้ออาทร

หองสมุด

ปฎิรูปราชการ
ผูวา CEO

ปรับปรุงโครงสราง และการบริหารจัดการ

สนับสนุนการพัฒนา นวัตกรรม

IPR

VC Funds

Incubator

กองทุนนวัตกรรม

ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน

สนามบิน

VC Funds

แปรรูปรัฐวิสาหกิจ

ปรับบทบาทสถาบัน เฉพาะทาง

ปรับปรุงโครงสรางภาษี

ปรับปรุงโครงสรางกฎหมาย

สรางตลาดพันธมิตร

ASEAN

Asian Bond

FTA

สนับสนุนอตสาหกรรม ท่ีมีศักยภาพ

Fashion city

อาหาร

Software

รถยนต

ทองเท่ียว

Mind Map ของ ฯพณฯ ทักษิณ  ในการพัฒนาประเทศ

Strategies

ระเบียบวาระแหงชาติ

Programs

แผนงาน

Project

โครงการ

Goal

เปาหมายสูงสุด

จัดการเขียนแผนภูมิโดย  
ศูนยฝกอบรมภูมิปญญาสูสากล

THAKSINOMICS MIND MAP

เอกสารประกอบการนําเสนอ Mind Map นายกรัฐมนตรี พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร

PM's Mind Map (2).mmap - 17/7/2547 - Prachasan Saenpakdee
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องคกรคุณภาพสูง

สังคมความรู

หลักการพ้ืนฐานองคกร
แบบสหพันธ

องคกรสามใบเถา

กงลอของการเรียนรู

การปฎิรูประบบ
ราชการไทย

โครงสรางพีระมิด

ความยิ่งใหญวัดจากขนาด

พระเจาอยูบนกระดาษ

องคกรแบบ
ราชการตายแลว

ไดโนเสาร

ยุคสมัยไฮเทค

Outsourcing คือคําตอบ

กําเนิดองคกรแบบเครือขาย

ปลาวาฬกับฝูงปลาซิว

องคกรแบบราชการตายแลว
Bureaucracy is dead

15/8/2547 - v29

ผลผลิตเพิ่มข้ึน

คุณภาพของงานสูงข้ึน
QoWL
ความขัดแยงลดลง
สรางสรรคมากข้ึน
ยืดหยุนตอการเปลี่ยนแปลง

เนนทีม
Work team
Improvement team
Integrating team

มีการเปลี่ยนแปลง
บริหารความรู
การกระจายอํานาจ
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู

องคกรซึ่งมีสวนกลางขนาดเล็ก

เช่ือมั่นในสาขาของตน
องคกรสองขนาด
ประกอบดวยทมีทีทุ่ มเท
การคิดเองทําเอง
องคกรผูประกอบการ

กลุมที ่1 กลุมมืออาชีพ
กลุมที ่2 คูสัญญาจากภายนอก
กลุมที ่3 พน ักงานช่ัวคราว

ประสบการณ
ไตรตรอง
เกิดแนวความคิดใหม
ทดสอบแนวความคิด

Know Why
How

เกิด Communities 
of Practice

สภาพการเงินของขาราชการ

บทบาทของ ก.พ.

ผลักดันโดยรัฐบาล ทักษิณ
ทักษิโณมิกส

สายการบังคับบัญชา
อํานาจส่ังการ
แบงหนาที่ตามความชํานาญ
ความเสมอภาค

กฎระเบียบ
วินัย
ขอหาม
บทลงโทษ

สายงานหลักและสนับสนุน
เปนทางการ
ธรรมเนียบปฏิบัติ

ปญหาจาก ขนาด
โรคขยาย ขนาด

ส่ิงที่ตองขยายตาม
กําลังคน
สถานท่ี
งบประมาณ

ตัวอยาง เชน กองทัพ

สรางระบบปองกัน
การทุจริต
เลนพวก

ความลับรั่วไหล

สรางระเบียบ
นับถือมากวาเหตุผล

วิธี Kill ระบบราชการ
Jack Welch

ความเร็ว
ไมเปนทางการ

ไอเดียสําคัญกวาชั้น
การบังคับบัญชา

แบงปนขอมูล

ดํารงอยูเพื่อคนของคน
ฆาตรกรก็คือ Microchip

เกิดเครือขายใหม
อารยธรรม Microchip

Microchip กับ ปจเจก
สรางงาน
สรางเงิน
สนองฝน

ระบบเกา (คน)

รวบรวม
จัดเก็บ
แยกแยะ
วิเคราะห
กระจาย

ระบบใหม

วัดท่ีผลงาน
ไมตองมานั่งเสนอหนา

Wealth = Resource X 
Technology

ตองมีเครือขาย
ตองสรางเครือขาย

Internet เปลี่ยนระบบ
คุณคาของ Ideas

การจางคนนอก
ทํางานไดทันใจ
ขามพรหมแดน

เหมือนเปน Office เดียวกัน

Network Organization
ผลจาก Internet

ลูกคาคือศูนยกลาง

ลักษณะสําคัญ

ผูนําอยูตรงกลาง
(Focus)

พนักงานดานหนาแกปญหา
ขจัดระบบราชการ
เหมือนตลาดเสรี

เคลื่อนชา
ตัดสินใจชา

ปลาซิวเดินเร็ว
อวสานงานออฟฟศ

คอมพิวเตอรแทน

BUREAUCRACY IS THE ENEMY OF TALENT 
BUREAUCRACY แปลวา "กฎของสํานักงาน"

bureaucracy.mmp - À¡.»ÃÐªÒÊÃÃ³ì áÊ¹ÀÑ¡´Õ
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Integrity

Activeness

Morality

Relevancy

Efficiency

Accountability

Democracy

Yield

I AM READY
เราพรอมทํางานเพื่อประชาชน
เราพรอมทํางานเพ่ือแผนดิน

16/8/2547 - v6

ทํางานอยางมีศักด์ิศรี
ศักด์ิศรีของคนเทาเทียม
ไมหมิ่นศักด์ิศรีคนอ่ืน

ขยันต้ังใจทํางาน
ใจอยูกับกิจ
จิตอยูกับงาน
ทํางานเชิงรุก
เรียนรูตลอดเวลา

มีศีลธรรม คุณธรรม

ใจบริสุทธ
ไมคิดราย
ไมคิดชั่ว
เกรงกลัวตอบาป

ยึดมั่นในหลักพุทธ
ทางกาย
ทางใจ
ทางวาจา

รูทันโลกปรับตัวทันโลกตรงกับสังคม

มุงเนนประสิทธิภาพ
เห็นคาของเวลา

เห็นคาของเงินภาษีประชาชน

รับผิดชอบตอผลงานตอสังคม
อธิบายได

ตรวจสอบได

มีใจและการกระทําที่เปน 
ประชาธิปไตย มีสวนรวม โปรงใส

แลกเปล่ียนเรียนรู
กาวไปพรอมๆ กับประชาชน

มีผลงาน มุงเนนผลงาน
ผลิตผลงานใหมๆ
ผลิตความคิดใหม

ËÅÑ¡¡ÒÃ I AM READY ÊÓËÃÑº¢éÒÃÒª¡ÒÃÂØ¤ãËÁè
Mapping â´Â À¡.»ÃÐªÒÊÃÃ³ì áÊ¹ÀÑ¡´Õ
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Mind Map by Mr.Prachasan Saenpakdee

Digital Economy

Internet

Bill Gates

Digital Nervous
System

Intelligence Interface

Virtual Reality

On-Demand

Smart

Pulse Energy

2000

Learning
Organization

Knowledge Economy

Download

Analytical Power

Winner

Solution

.4

10-15
webpage

Spirit of Time

Digital Economy
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ICT City

E-Government

E-Service

One Stop Service
Electronic document
Hardware for service
Kiosk 24 hrs for people
สงเสริมทองถิ่นใช ICT

Smart Card

GIS
database
Shared Information

POC
Province Database
Province MIS

E-Education

IT People ware
Mobile training
พัฒนาขาราชการ

พัฒนาผูสอน

E-Library
e-Learning ภูมิปญญาอีสาน
ประชาชนเขาถึง

School Net
เพิ่มจํานวน Computer
Broadband

เครื อขายการศึกษาทองถิน่

Labour Hub

Software Open Source
พัฒนา Software เองในประเทศ
ใช Software ถูกกฎหมาย

เครือขายคอมพิวเตอรลุมน้ําโขง

E-Society

I-Community Community CIO

Broadband Internet Access
การพัฒนาโทรศัพทพื้นฐาน

Digital Divide

E-Commerce

โครงการ Virtual OTOP
โครงการสงเสริม ICT ในธุรกิจ

การพัฒนาฐานขอมูลบูรณาการ

การคา

การลงทุน

อนุภูมิภาค

E-Industry
E-Saan Software Park

Animation town

การประชุมระดมความคิด
ICT City 19 Jan 2004
Sofitel Hotel Khon Kaen

แนวทางการพัฒนาเมืองขอนแกนสูการเปน ICT City Mind Map โดย ภก.ประชาสรรณ แสนภักดี

ICTCityKhonKaen.mmap - 20/5/2547 - ภก.ประชาสรรณ แสนภักดี

18



18/8/2547 - Rev. 38

Network Management

การวางแผนท่ี
เครือขาย

มีใครบาง

ทําอะไรบาง

อยูท่ีไหน
ประสานอยางไร

จัดภาพโครงขาย

การแบงบทบาท

ใครรับผิดชอบอะไร

ดําเนินการเมือใด

แสดงบทบาทอยางไร
ทําเต็มที่ในบทบาท

การเรียนรูรวมกัน

ประชุม
ประชุมเครือขาย

ประชุมรัฐ/เอ็นจีโอ

สัมมนา
แลกเปล่ียนปญหา

เวทีใหญ

ศึกษาดูงาน
ชุมชนอื่น

องคกรธุรกิจ

พัฒนาองคกร
พัฒนาระบบ

พัฒนาคน

IMS-ขอมูลขาวสาร

แลกเปล่ียนขอมูล

การเขาถึงขอมูล

การเผยแพร
กระดาษ

อิเลคทรอนิกส

ระบบฐานขอมูล
รวมศูนยขอมูล

สรางมาตรฐานขอมูล

ระบบการสื่อสาร

รัฐ - ประชาชน

ประชาชน- ประชาชน

รัฐ - รัฐ
ทองถิ่น

สวนกลาง

สวนภูมิภาค

สื่อมวลชนเปนกลาง

ยึดมั่นในความจริง

ชองทางการส่ือสาร
หลายทิศทาง

ครอบคลุมทุกระดับ

พลังของหุนสวน

พลังของเครือขาย

เครือขายของเครือขาย

พัฒนาเครือขาย

การจัดการเครือขาย(สรุปจากแนวคิด ศ.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์) Mapping โดย เภสัชกรประชาสรรณ แสนภักดี

NetworkMan3.mmap - 18/8/2547  
19



 7

ศรัทธา มีความเชื่อท่ีมีเหตุผล

ศีล มีความประพฤติถูกตองดีงาม

หิริ มีความละอายใจตอการทําชั่ว

โอตตัปปะ มีความเกรงกลัวตอการทําชั่ว

พาหุสัจจะ มีความเปนผูใฝรูใฝศึกษา

จาคะ มีความเสียสละ เอ้ือเฟอเผื่อแผ

ปญญา มีความเขาใจถองแทในเรื่องผิดถูก ชั่วดี

 7

สติ มีใจอยูกับกิจ มีจิตอยูกับงาน

ธรรมวิจัย มีความสนใจสอดสองสืบคน

วิริยะ มีความเพียร

ปติ มีความอ่ิมใจ

ปสสิทธิ มีความสงบกายสงบใจ

สมาธิ มีใจตั้งมั่น

อุเบกขา มีใจเปนกลางตัดสินตามความเปนจริง

 7

กัลยาณมิตตตา
หรือปรโตโฆสะ มีการยอมรับการเรียนรุจากบุคคลภายนอก

สีลสัมปทา มีการจัดระเบียบถูกตอง ไมเบียดเบียนคนอ่ืน

ฉันทสัมปทา มีการสรางแรงจูงใจในการเรียนรูใหตน

อัตตาสัมปทา มีการมุงพัฒนาตนอยางเต็มท่ี

ทิฏฐิสัมปทา มีการมองส่ิงท้ังหลายตามความเปนจริง

อัปปมาทสัมปทา ตระหนักเห็นคาของเวลา ไมประมาท

โยนิโสมนสิการสัมปทา รูจักคิด คิดเปน พ่ึงตนเองได

 7

ธัมมัญณุตารูหลักการ หรือรูตนเหตุ

อัตถัญณุตารูเปาหมาย หรือรูผล

อัตตัญณุตารูตน รูจักการแกไขตน

มัตตัญณุตารุจักประมาณ หรือความพอดี

กาลัญณุตารูกาลเวลาท่ีเหมาะสม

ปริสัญณุตารูจักสังคมชุมชน

ปุคคลัญณุตารูความแตกตางของคน

 7

ปโยทําตนนารัก

ครุทําตนนาเคารพ

ภาวนีโยทําตนนายกยอง

วัตตา จะรูจักพูดใหไดผล เกิดความเขาใจ

วจะนักขโมมีความอดทนตอถอยคํา

คัมภีรัณ กถัง กัตตามีความสามารถอธิบายเรื่องซับซอนได

โน จัฎฐาเน นโยชเยไมแนะนําในเรื่องเหลวไหล

เอกสารประกอบการบรรยาย อบจ./เทศบาล การถายโอน ภารกิจ
พ.ร.บ. อาหาร พ.ศ. 2522
Mind Map by ภก.ประชาสรรณ แสนภักดี

ประยุกตจาก การประเมินศักยภาพบุคลากรแนวพุทธ : ศุภชัย เมืองรักษ : Productivity world : ปท่ี 8 ฉบับท่ี 46

แนวพุทธ (3).mmap - 5/8/2547 - ภก.ประชาสรรณ แสนภักดี
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(PUBLIC MIND)

ไมทําลายสิ่งแวดลอม

ไมสรางปญหาสังคม

ไมเห็นแกตัวจนเกินงาม

เกรงใจสังคม

(HEALTH MIND)

ออกกําลังกา ย
เปนประจํา

สม่ําเสมอ

บริโภคท่ีแกนสาร

ดูแลตนเอง

กาย

ใจ

จิตวิญญาณ

มีสวนรวมในการสรางสุขภาพ

(GOOD MIND)

คิดในสิ่งท่ีดี

พัฒนาตน
เรียนรูตลอดชีวิต

รักการอาน

พัฒนาคน

พัฒนาชาติ

สํานึกเพ่ือชาติ

ประหยัดเพ่ือชาติ

รักษาวัฒนธรรมชาติ

ไมคดโกง

เปนสวนหนึ่งของสังคม

การเคลื่อนไหวทางสังคม

การรวมกลุมประชาคม

สรางสังคมแหงการเรียนรู

(CIVIC MIND)

สํานึกประชาธิปไตย
ติดตามการเมือง

เสนอความคิดเห็น

เปนเจาของประเทศหวงแหนแผนดิน

เปนสวนหนึ่งของสังคม
เขารวมเครือขาย

รวมเคลื่อนไหว

ยึดมั่นในความสามัคคี
แตกตาง

ไมแตกแยก

อยากเห็นบานเมืองมั่นคง
ทําตนเปนคนคุณภาพ

ทําหนาท่ีใหดีท่ีสุด

(THAI MIND)

เคารพในภูมิปญญาไทย

ภูมิปญญาทองถิ่น

รักษภาษาถิ่น

ชีวิตวิถีชุมชน

ยึดมั่นในวิญญาณไทย

เคารพผูใหญ

เคารพภูมิปญญา

รักแผนดินเกิด

หัวใจไทยแบบสากล
เรียนรูการเปลี่ยนแปลง

แสดงความเปนไทย

ทุกคนเทาเทียม
ไมดูถูกคนไทยกันเอง

ศักดิ์ศรีความเปนไทย

นําเสนอการสรางสังคมดี เริ่มท่ี 5 สํานึก
โดย เภสัชกรประชาสรรณ แสนภักดี
ศูนยฝกอบรมภูมิปญญาสูสากล

สังคมดีไมมีขาย
อยากไดตองรวมสราง

กิจกรรม5สเพื่อสังคมดี.mmap - 25/6/2547 - ภก.ประชาสรรณ แสนภักดี
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แผนที่ความคิด 
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Mind Mapping is many things to
many people...

Data visualization

Data visualization

Creativity workshops

Creativity workshops

Online tutoring system

Online tutoring systemConcept Mapping

Concept Mapping

Generating names

Generating names

Circuit demonstration
Circuit demonstration

Corporate planning

Corporate planning

Procedure/Staff m
anual

Procedure/Staff m
anual

Web page organizer
Web page organizer

Checklist m
anagem

ent

Checklist m
anagem

ent

Tracking product versions

Tracking product versions

G
enerating test cases

G
enerating test cases

Work Improvement project

Work Improvement project

Sentence analysis

Sentence analysis

Workflow diagram/analysis

Workflow diagram/analysis

D
eveloping Expert System

s
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Mind Mapping

Mind Mapping
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S
trategic p lanning

Strategic planning

Market analysis

Market analysis

M
athem

atical m
odeling

M
athem

atical m
odeling

Descriptive modeling

Descriptive modeling

C
ause and effect analysis

C
ause and effect analysis

Designing course syllabus

Designing course syllabus

Research project/paper

Research project/paper
Trouble-shooting guides

Trouble-shooting guides

Project m
anagem

ent

Project m
anagem

ent
Sketching ideas and plans
Sketching ideas and plans

Student projects

Student projects

Impact analysisImpact analysis

Decision Tree analysis

Decision Tree analysis

Visual presentation
Visual presentation

Creative writing

Creative writing

Evaluating alternatives

Evaluating alternatives
Brainstorming

Brainstorming

Disaster planning

Disaster planning
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21/5/2547 - Rev. 10
Leonardo Da Vinci

Curiosita

บันทึก

ต้ังคําถาม
จัดลําดับ

ไมมีที่ส้ินสุด

ชางสังเกต

สัมผัส

เสียง

รส

ฝกสติ

พัฒนาอารมณ

Dimostrazione

เรียนรู

ความผิดพลาด

อุปสรรค

ฝายตรงขาม

เต็มใจเรียนรู

Sfumato

ผอนคลาย

ม่ันใจ
บนฐานความจริง

อิงกับความรู

อยูกับตัวเอง

ทนตอความขัดแยง

Sensazione

รูปเนนสายตา

รส

กลิ่น

เสียง

สัมผัส

Connessione

พิจารณา

หาความเกี่ยวของ
ตนกําเนิด

สวนใหญ-ยอย

คนหา

Corporalita

สุขภาพ

ศึกษารางกาย

อาหาร

การทรงตัว

ซาย-ขวา

สติสัมปชัญญะ

Arte/Scienza

สมองซาย-ขวาฝกฝนบอยๆ

ทําแผนภูมิความคิด

Mind Map อัจฉริยะ ลีโอนาโด ดา วินชี โดย ภก.ประชาสรรณ แสนภักดี

leonadodavinci.mmap - 21/5/2547 - ภก.ประชาสรรณ แสนภักดี

Your Dream ------------ Glocalization Training Center ------------ We Do

Leonardo daVinci
• ลีโอนารโด เกิดเม่ือกลางดึกวันเสารท่ี 15 เมษายน 

1452 Caterina มารดาเปนชาวบานใน 
หมูบานเล็กๆ แหงหน่ึงช่ือ Anchiano ใกลเมือง 
Vinci เปนเมืองเล็ก ๆ บิดาชื่อ Ser Piero
da Vinci เปนนักบัญชีที่มีช่ือเสียง 
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Your Dream ------------ Glocalization Training Center ------------ We Do

Tony Buzan

• โทนี ่บูซาน เปน ชาวองักฤษ เกิดป 2485 
ศึกษาปริญญาตรีท่ี แคนาดา ไดรับเกียรตินิยม
ดานจิตวิทยา ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร และ
วิทยาศาสตรทั่วไป เคยทํางานหนังสือพิมพ

• เปนนักพูดช้ันนาํของโลก มีสถาบันช่ือ 
Buzan Centres เปนหนวยงานท่ีทํา
หนาท่ีฝกอบรม

www.mind-map.com

Your Dream ------------ Glocalization Training Center ------------ We Do

Mind Map Laws
These are the brain-reflecting foundation structures of a Mind Map.

The more of them you follow, the more effective your Mind Map. 

• Start in the centre with an image of the topic, using at least 3
colours. 

• Use images, symbols, codes and dimensions throughout your 
Mind Map. 

• Select key words and print using upper or lower case letters. 
• Each word word/image must be alone and sitting on its own line. 
• The lines must be connected, starting from the central image. The 

central lines are thicker, organic and flowing, becoming thinner as 
they radiate out from the centre. 

• Make the lines the same length as the word/image. 
• Use colours – your own code – throughout the Mind Map. 
• Develop your own personal style of Mind Mapping. 
• Use emphasis and show associations in your Mind Map. 
• Keep the Mind Map clear by using Radiant hierarchy, numerical 

order or outlines to embrace your branches. 

25
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Your Dream ------------ Glocalization Training Center ------------ We Do

How To Mind Map
• Turn a large A4 (11.7" x 8.3") or preferably A3 (16.7" x 11.7"), white sheet of 

paper on it's side (landscape), or use a Mind Map pad. 
• Gather a selection of coloured pens, ranging from fine nib to medium and 

highlighters. 
• Select the topic, problem or subject to be Mind Mapped. 
• Gather any materials or research or additional information. 
• Start in the centre with an unframed image – approximately 6cm high and 

wide for an A4 and 10cm for an A3. 
• Use dimension, expression and at least three colours in the central image in 

order to attract attention and aid memory. 
• Make the branches closest to the centre thicker, attached to the image and 

‘wavy’ (organic). Place the Basic Ordering Ideas (BOIs) or the 'chapter 
heading' equivalents on the branches. 

• Branch thinner lines off the end of the appropriate BOIs to hold supporting 
data (most important closest). 

• Use images wherever possible. 
• The image or word should always sit on a line of the same length. 
• Use colours as your own special code to show people, topics, themes or 

dates and to make the Mind Map more beautiful. 
• Capture all ideas (your own or others’), then edit, re-organise, make more 

beautiful, elaborate or clarify as a second stage of thinking. 

Your Dream ------------ Glocalization Training Center ------------ We Do
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Your Dream ------------ Glocalization Training Center ------------ We Do

www.tanyaPH.com

• ธัญญา ผลอนนัต เกดิ 2489 
ไดรับอนุญาต Buzan
Licensed Instuctor
– BLI) จากศนูยกลาง 
Buzan Centres เมือง 
Poole สหราชอาณาจักร 
เร่ิมเผยแพร “การคิดเปน” ครั้ง
แรกในเมืองไทย มีนาคม 
2541 มีผลงานมากมาย

Your Dream ------------ Glocalization Training Center ------------ We Do

ตัวอยาง Mind Map

27
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Your Dream ------------ Glocalization Training Center ------------ We Do

Your Dream ------------ Glocalization Training Center ------------ We Do
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Your Dream ------------ Glocalization Training Center ------------ We Do

สมองสมอง  2 2 ซีกซีก
ซีกซาย
การใชภาษา การเขียน การอาน
ทักษะดานตัวเลข
การใชเหตุผล
ทักษะการพูด
ดานวิทยาศาสตร
ควบคุมการทํางานมือขวา

ซีกขวา
ความเขาใจอยางลึกซ้ึง

การเห็นภาพสามมิติ
ศิลปะ
การจินตนาการ
ทักษะดานดนตรี

ควบคุมการทํางานมือซาย

Management by Left  Leading by RightManagement by Left  Leading by Right

Your Dream ------------ Glocalization Training Center ------------ We Do

เครื่องมือวัดเครื่องมือวัด  LeadershipLeadership

Management by Left  Leading by RightManagement by Left  Leading by Right

Left Right

29



Your Dream ------------ Glocalization Training Center ------------ We Do

(Whole) (Parts) (Whole)

+ =

Begin with The End in MindBegin with The End in Mind
มองภาพสุดทายกอนเร่ิมตนมองภาพสุดทายกอนเริ่มตน

F i  r  s  t T h  i  n  g F i  r  s  t --- by Mind Map

Your Dream ------------ Glocalization Training Center ------------ We Do

ส่ิงสําคัญ งาน และ ชีวิต

First Thing FirstFirst Thing First

Your Dream ------------ Glocalization Training Center ------------ We Do

ใชหัว(คิด)ในการทํางาน
Mind MapMind Map
เคร่ืองทุนแรงท่ีเคร่ืองทุนแรงท่ี
ทรงประสิทธิภาพทรงประสิทธิภาพ

Your Dream ------------ Glocalization Training Center ------------ We Do

Think Win-Win

Synergize
ประสานพลัง

Inside Out
Outside In
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Your Dream ------------ Glocalization Training Center ------------ We Do

Speeches are clear, relaxed and alive. You can be at your best.
การวางแผนในการนําเสนอ หรือ การเตรียมการเพื่อการนําเสนออยางมืออาชีพ นา
ติดตาม มีชีวติชวีา

Presenting

Be on top of all of the details for parties, holidays, projects or any 
other subject.
การจัดการงานที่ทําดวยความะสะดวก เรียบงาย แตเต็มไปดวยความสามารถ

Organising

Easy recall. ‘See’ the information in your mind’s eye.
ชวยในการจําขอมูลขาวสาร

Memorising

Focus on the task for better results. Using all of your cortical skills 
attracts your attention.
การจับจองที่ประเด็นที่เราสนใจเพื่อการใชทักษะเชิงการวิพากษ

Concentrating

See the whole picture, the global view, at once. Understand the links 
and connections.
ชวยในการคิดและมองภาพรวมของเร่ืองราวหรือปญหาที่เรากําลังเผชิญเพื่อใหเห็น
องครวมแหงปญญาที่แทจริง

Overviewing

Reduce those ‘tons of work’. Feel good about study, revision and 
exams. Have confidence in your learning abilities.
ใชเปนเคร่ืองมือชวยในการเรียนรู การเรียนหนังสือ เพื่อการจดบันทึก แลวนํากลับมา
ทบทวนเพื่อสอบ

Learning
BenefitsUses

Your Dream ------------ Glocalization Training Center ------------ We Do

The new brain-storming in which more thoughts are generated and 
appropriately assessed.
เครื่องมือชวยการระดมสมองที่มีประสิทธิภาพ เปนระบบ สะดวกในการประเมินความคิดความอานจาก
เวทีการระดมสมอง

Brain Blooming

All the issues, your position and manoeuvrability in one sheet.
การเจรจาตอรองดวยแผนภาพความคดิเพียงหนาเดียวที่มีพลัง ซ่ึงเปนพลังแหงการมองภาพ มอง
ปญหาแบบองครวม

Negotiating

Having a method to analyse thoughts – almost a ‘way-station’ for them.
การประยุกตใชกบังานทางความคิด เปนทางออกแหงความคิด จินตนาการ

Thinking

From preparation to presentation they make the job easier and much faster .
การอบรม ต้ังแตข้ันตอนของการเตรียมการไปจนถึงการนาํเสนอ ชวยใหการทาํงานงายข้ึน ไมยุงยาก 
วุนวาย

Training

From planning to agenda, to chairing, to taking the minutes … the jobs are 
completed with speed and efficiency.
กาาวางแผนการประชุม เริ่มจากกําหนดการ การนําการประชุม ใชเวลาใหสั้นเขา เสร็จสิ้นไดดอยางมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว

Meetings

Orchestrate all details and aspects – from beginning to end – on one piece of 
paper.
การวางแผนที่มีประสิทธิภาพบนกระดาษเพยีงไมกี่หนา

Planning

In all forms with clarity and conciseness.
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากข้ึน ดวย Mind Map

Communicating
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29/8/2547 - Rev. 28

1.  

1.1.  ศาสตรที่ถนัด

1.2.  เรื่องที่บรรยาย

1.3.  ศาสตรที่เก่ียวของ

2.  

2.1.  สวยงาม

2.2.  ตั้งใจทํา

2.3.  เรียบงาย

3.  

3.1.  ประยุกตเทคโนโลยี

3.2.  ทบทวน

3.3.  ติดตามขาวสาร

4.  

4.1.  มองไกล

4.2.  มองกวาง

4.3.  สวนตน/สวนรวม

5.  

5.1.  กระตุนดวยการถาม

5.2.  ฝกถามเพื่อคนหา

5.3.  เตรียมตอบคําถาม

6.  

6.1.  เอกสาร

6.2.  บุคคล

6.3.  กฎหมายน

7.  

7.1.  ภาพรวม

7.2.  ภาพยอย

7.3.  การเชื่อมโยง

8.  
8.1.  ยอมรับการวิพากษ

8.2.  ฝกคิดเชิงวิพากษ

9.  

9.1.  กอนการบรรยาย

9.2.  ระหวางการบรรยาย

9.3.  หลังการบรรยาย

10.  

10.1.  มุงมั่น

10.2.  ลงมือทําทันที

10.3.  ตอเน่ือง

11.  

11.1.  เลือกรูปแบบใหม

11.2.  เหมาะสม

11.3.  นาสนใจ

11.4.  ดึงดูด

12.  

12.1.  สรางสรรค

12.2.  เชิงบวก

12.3.  ในที่ประชุม

12.4.  ตรงไปตรงมา

13. 

หาเหตุ

เขาใจความจริง

ที่ไป-ที่มา

14. 

14.1 แลกเปลี่ยน เรียนรู

14.2 เสวนา

14.3 หาจุดตาง

หลักการเปนนักสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ Mapping โดย เภสัชกรประชาสรรณ แสนภักดี

13viforFa.mmap - 29/8/2547 - Prachasan Saenpakdee Rev. 28
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by Mind Map
.

กลุม

ผูนําการประชุม

ทบทวนวิธีระดมสมอง

เตรียมประเด็น

ควบคุมการรดมสมอง
จับประเด็น

ไม dominate

ผูเขารวม
มาจากหลากหลายกลุม

หลากหลายประสบการณ

ผูบันทึก

อาจจะเขารวมหรือไมก็ได

คียขอมูล MindManager

ไมตองระบุชื่อคน

Facilitator
โสตทัศนูปกรณ

เอกสาร เครื่องเขียน

กระบวนการ

เริ่มเขาสู MindManager  Brainstorm mode

เพิ่ม idea ใหมๆ ท่ีเขามา
ไมตองเรียงลําดับ

ปลอยใหไหลไปเรื่อยๆ

แตกแขนงใหมสําหรับ idea ใหม

แขนงยอยหากเปน idea ตอยอด

การประยุกตใช

การประชุมกรรมการ

การระดมสมองประชาชน
การเรียนรู

การแกปญหา

การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

คณะทํางาน
โครงการใหญ

โครงการยอย

แนวทาง

กําหนดเวลาขยายไดหากกําลังลื่นไหล

ปลอยใหเปนธรรมชาติตอยอดความคิด

อยาฆาความคิดไมวิจารณกันและ กัน

สนใจปริมาณมากๆ ยิ่งดี

ไมเนนคุณภาพ
ทุกความคิดรับหมด

ยังไมตัดสิน

งานหลังกระบวนการ

Clarify, discuss
และจัดความสําคัญ

เรียงลําดับแขนงใหม

ใชสี และ boundary จัดหมวดหมูใหม

หากตองการเนนใช highlight

กําหนด code หากจําเปน

เชื่อมความสัมพันธ idea ท่ี เก่ียวพันกัน

หากจําเปนก็สงออกไป

เว็บไซต

MS Word

MS Powerpoint

MS Project

หาทางออกเชิงปฏิบัติ

ประเมิน

ทดสอบ

ทบทวน

วางแผนปฏิบัติการ

ขั้นตอนตอไป

กําหนดวัน

กําหนดผูรับผิดชอบ

เอกสารประกอบการอบรม เรื่อง
การระดมสมอง (Brainstorming)
Mapping by ภก.ประชาสรรณ แ สนภักดี

หลักการในการระดมสมอง Brainstorming โดย ภก.ประชาสรรณ แสนภักดี

การระดมสมอง by MindManager.mmap - 15/5/2547 - Prachasan Saenpakdee
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ประเมินปญหาความตองการ
ของผูเขารวม

เปนขอมูลนําเขา

จัดการเรียนรู

ออกแบบ

ขั้นตอนอื่นๆ

ขอมูลพื้นฐาน (Background)

ประสบการณ

ความสนใจ

ปญหา

ธรรมชาติ

ลักษณะการเรียนรู

เพื่อความสอดคลอง

กําหนดวัตถุประสงค

กําหนดขอบเขตการเรียนรู
ความตองการ

การแกปญหา

กําหนดชัดเจน

สอดคลองกับผูเรียนรู

สอดคลองกับเวลา

เงื่อนไขที่เปนอยู

เลือกกําหนดเนื้อหา
และจัดลําดับเนื้อหา

สอดคลองกับวัตถุประสงค

วิเคราะหวัตถุประสงค

ไดหลากหลาย

ลําดับความสําคัญ

สอดคลองกับผูเขารวม

สอดคลองเวลา

สอดคลองสถานที่

เงื่อนไขอื่นๆ

เลือกวิธีการในการ
จัดการเรียนรู

เลือกวิธีที่เหมาะสม

เนนการมีสวนรวม

ใชหลักเกณฑ

ขอดี

ขอจํากัด

ขอควรคํานึง

จัดทําโครงการ
จัดการเรียนรู

เรียบเรียง

รวบรวมขอมูล

เขียนโครงการ

วัตถุประสงค

กําหนดแผนงาน

แผนประเมินผล

การติดตาม

งบประมาณโครงการ

การออกแบบจัดทําหลักสูตร
กระบวนการจัดการเรียนรู

Session Design

กําหนดเข็มทิศ

Road Map

แตละเน้ือหา

ขั้นตอน

วิธีการ

เวลา

เครื่องมือ

สื่อตางๆ

จัดกระบวนการเรียนรู
การทํางานเปนทีม

แบงบทบาทหนาที่

ประเมินผล

กอนการเรียนรู

ระหวางการเรียนรู

หลังการเรียนรู

เมื่อสิ้นสุดการเรียนรู

ติตามสนับสนุน
เพื่อความตอเน่ือง

ความยั่งยืน

ParticipationLearningProcess.mmap - 13/8/2547 - ภก.ประชาสรรณ แสนภักดี
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KUSANA

Knowledge
(ความรู)

ตองรูลุมลึก

รูหลากหลาย

รูทันยุคสมัย

Understand
(ความเขาใจ)

มองภาพรวม

มองเชิงระบบ

เขาใจธรรมชาติ

Skill
(ทักษะ)

การเรียนรูตลอดชีวิต

การส่ือสาร

พัฒนาคุณภาพชีวิต

Attitude
(ทัศนะคติ)

คิดเ ชิงบวก

เรียนรูทุกปญหา

กลาลมเหลว

Network
(เครือขาย)

พลังของเครือขาย

เช่ือมโยงประสาน

ขยายฐานความคิด

Active
(ขยัน)

ทํางานเชิงรุก

กระตือรือรน

เร่ิมกอนเสมอ

คาถาสําหรับคนรุนใหม KUSANA เรียบเรียง Mapping โดย ภก.ประชาสรรณ แสนภักดี

kusana.mmap - 24/8/2547 - ภก.ประชาสรรณ แสนภักดี
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PDCA
Deming

Practical PDCA
งานขององคกร

งานสวนตัว

1930

Walter Shewhart

วงจร Shewhart

ที่ Bell Laboratories

1950 W.Edwards Deming

วงจร Deming

Deming 

ออกแบบ

ผลิต

ขาย

วิจัย

Ac
t D

o

SMARTER

Specific

Measurable

Acceptable

Realistic

Time Frame

Extending

Rewarding

การวางแผน
(Plan)

ข้ันที่ 1 เลือกหัวขอที่จะศึกษา

คัดเลือกกระบวนการที่จะแกปญหา
และปรับปรุง

ระบุลูกคา

แตงต้ังทีมงานแกปญหา
และปรับปรุงงาน

ข้ันที ่2 
เก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล

กําหนดตัววัดผล

Outcomes

Output

Process

วางแผนและเก็บรวบรวมขอมูล

ต้ังคําถามเพื่อวิเคราะห

วิเคราะหหาสาเหตุดานคุณภาพ

ข้ันที่ 3 ระบุสาเหตุตนตอ

เขียนผังการดําเนินงาน
(Flow chart)

ประเมินสาเหตุที่เปนไปได

การปฏิบัติ
(Do)

ข้ันที่ 4 กําหนดแนวทางปรับปรุง
และลงมือปฏิบัติ

ศึกษาผลกระทบ

สรุปแนวทางแกปญหา
และปรับปรุงงาน

ระบุผูสนับสนุน

พัฒนาแผนการลงมือปฏิบัติ
(Gantt Chart)

ปฏิบัติดวยวิธีการใหม

การตรวจสอบ
(Check)

ข้ันตอนที ่5 ประเ มินแนวทางแกไข

การดําเนินการ
ใหเหมาะสม(Act)

ข้ันตอนที ่7
บันทึกผลความพยายาม

เลือกหัวขอศึกษาใหม

ข้ันตอนที ่6 จัดทํามาตรฐาน

(Tools)

Flow chart

Histogram

Pareto Chart

Fishbone Diagram

Check sheet

Control chart

Scatter Diagram

Brainstorming

เรื่องราวของ Deming cycle Mind Mapping โดย ภก.ประชาสรรณ แสนภักดี M.P.H.

pdca (2).mmap - 23/5/2547 - ภก.ประชาสรรณ แสนภักดี
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แผนที่มโนทัศน 
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Word 2 Know

History

USES

Process

Style

Tools

Apply to real life

Concept Mapping
(Visualize Thinking)

Prachasan - v8

คําคลายกัน

Web mapping
Mind Map
Concept Map

คําท่ีเก่ียวของ

Knowledge Management
Mental Models
Active Learning
Generative Learning
Information Processing
Constructivism

Developed by
Prof.Joseph D.Novack

Cornell University(1983)

Description

web diagram
Explore knowledge

consist of Node

Linksexplain relationship

Understanding of a
Body of Knowledge

Explore new Information
and relationship
Access prior Knowledge
Gather new knowledge

Share knowledge and
Information

Design strucure

Written Document
Web sites

Web search
Multimedia Presentation

Problem solve options

Preparation step
Brainstorming
Focus for rating

Generation step Focus Brainstorming

Struturing step
Sort of Statement
Rating of Statement

Representation step Computation of Map

Interpretation step

The statement list
The Cluster list
Naming the cluster
The Cluster map
The Point rating map
The Cluster rating map

Utilization step
For plan
For Evaluation

Type of Maps

Problem-Solution Map
Process Development Map

Persuasive Argument
Characteristics

Research Topic
Narrative Story Line

Categories of C Maps

Spider Concept Map
Hierarchy Concept Map
Flowchart Concept Map
Systems Concept Map

Landscape Concept Map
Multidimensional Concept Map

Mandala Concept Map
Software

Inspiration6/7

Mind Map
MindManager2002
MindMapper3.5
MindGnius1500

Axon2004

Hardware
Drawing book
Color pen

คุมครองผูบริโภค

งานดานสุขภาพ

งานวิจัย

glocalization@thailand.com
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Morning
Alarm
 Clock
Rings

Open
One Eye

Open 
other eye

Close 
eye again

Check for light
leaking through
your eye lid

Open
eye again

Stretch 
& yawn

Pull back
bed covers

Groan Softly

Turn Over & go
back to sleep

Alarm clock
rings again

Groan more
loudly

Open
eyes

Light?

Pull back
 bed covers

Sit up 
in bed

Stretch 
& yawn

Still dark?

Close eyes

Pray to sun 
god to turn 
on lights

Open eyes again

Reach for light switch

Knock lamp 
to floor

Groan look for flashlight

Sit up in  bed

Tun on light

Reach for 
Alarm Clock
Snooze Button

Push snooze button 
on second try

Alarm rings 
second time

Curse Alarm Clock

Smash
Alarm Clock

Go back to sleep

Late for work

Get fired

Nudge
Wife

Hit Snooze Button

Go back to sleep

Alarm rings second time

Open both
eyes same
time

Major shock
to nervous
system

Wife calls
9-1-1
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Concept Mapping หินอัคน ีจากหนังสือ : ครบเคร่ืองเร่ือง การคิด ดร.สุวิทย มูลคํา
เขียนใหมดวย MindMapper โดย ภก.ประชาสรรณ แสนภักดี

หิน

ประกอบดวย ประกอบดวย เปล่ียนแปลง

ตามลักษณะการเกิด แรธาต ุ2 ชนิดขึ้นไป สถานะ

กลายเปน กลายเปน

ของแข็ง ของเหลว

อยูใน อยูใน

เปลือกโลก ใตเปลือกโลก

แบงเปน แบงเปน แบงเปน

หินอัคนี
(หินดั้งเดิม)

หินชั้น
(หินตะกอน)

หินแปร
(หินทราย)

เกิดจาก เกิดจาก เกิดจาก

ไดแก

แมกมา ลาวา

หินแกรนิต หินทราย หินกรวด หินปูน หินออน

การเย็นตัวของแมกมา และลาวา

เกิดจาก

แข็งมากไมมี
รอบซากพืช และ
สัตวปรากฎอยู

หินอัคนีผุกรอน หินอัคนีหรือ
หินชั้นท่ีถูกความรอน
ความกดดันในโลกทํา
ใหรูปรางและเนื้อเดิม

เปลี่ยนไป
เกิดจาก

เกิดจากประสานตัวแนน
เปนชั้นมีซากพืช
และสัตวปรากฎอยู

เนื้อแนนมีแรธาตุตางๆ
มากขึ้นอาจเปนรูปผลึก
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Glocalization Training Center

Glocalization Training Center

Concept Map
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Glocalization Training Center

Glocalization Training Center
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Glocalization Training Center

Glocalization Training Center
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Glocalization Training Center

Glocalization Training Center
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Susan

Peter

Edmund
Lucy

Pevensie 
children Aslan

The Land of 
Narnia

What is the 
writer trying 

to say?

Where does 
the story take 

place?

Who are the 
characters?

Discovery 
of the 

Wardrobe

What happens 
in the story?

Professor 
Kirke Mr. 

Tumnus

Professor 
Kirke's 
house

Be brave

Good will 
win

Winter 
in 

Narnia

Aslan

The 
sacrifice

Peter 
becomes 
King of 
Narnia

Arrival at 
Professor 

Kirke's The White 
Witch

The Lion, the Witch and the 
Wardrobe by C.S. Lewis
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Green

car

flower

shamrock

pumpkin orange

Mix

Orange

sun

recycle

Purple
broccoli

fire 
hydrant

apple

desk

Mix Mix

YellowRed

Blue

candyfloss COLOUR MIXING
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The Question Wheel

2 What was 
interesting

5 My 
question

Is the change 
the same all 

over the 
world?

Does the 
same thing 
happen on 

other planets?

1 What I 
observed

When I come 
home from 

school now, it is 
almost dark.

What 
causes 

changes 
in day 
length?

4 The ones I 
think I can 

answer

What causes 
the changes?

Is the change 
the same all 

over the 
world?

3 Some 
questions 

I have
The time 

is the 
same, but 
the light is 
different.

What causes 
the changes?

In summer, I 
go to bed 

when it is still 
light.
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is

of

and

of of

which is

how it 
affects

human life

study
animal life

islands

canyons
mountains

continents

water

peninsulas

rivers

lakes

made up

oceans

land
Earth

"graphy" 
means 

something 
written down 
or recorded

"geo" means 
earth in Greek

Geography 

Ling
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Fiction Writing

2
Two

1
One

3
Three

4
Four

5
Five

Event sequence

Characters

Main 

Name

Secondary

Name

Name

Conflict
Why is this 

character in the 
story?

How does he or 
she view the 

other 
characters?

What 
distinguishes 
this character 
from others?

Name

Why is this 
character in the 

story?

How does he or 
she view the 

other 
characters?

What 
distinguishes 
this character 
from others?

What happens?

What is the 
effect of this 

event? What is the 
effect of this 

event? What is the 
effect of this 

event?
What is the 

effect of this 
event?

What is the 
effect of this 

event?

Background

Background

Plot

Setting

Description Effect on plot

Why is the 
setting 

important? 

How does it 
affect the 

characters and 
their actions?

How does it 
affect the mood 

of the story?

Traits

Traits

How to use this template
1. Enter ideas about various parts of your story into the appropriate symbols. You may start 
anywhere. If you need help, switch to Outline View for additional ideas.
2. Decide what happens in the story and enter the events into the symbols associated with 
"Event Sequence". Rearrange as necessary.
3. Use the Note tool to add notes and begin drafting your story.
4. Click the Transfer button to finalise your work in a word processor.

Benefits of using the Fiction Writing template
The interwoven threads of character, plot and setting are difficult for students to replicate 
without help. This template helps students see all of the attributes that contribute to good story 
writing.

What happens?

What happens?

What happens?

What happens?

What stands in 
the way?

What does the 
main character 

want?

Event sequence

Every episode in a story should 
have a purpose: reveal character, 
move the story forward, set up 
future action, show conflict, build 
suspense, etc.
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Curriculum Vitae

Your name here

Contact address 

Phone number 

Email address if available 

Objective State here the type of work you desire in one or two sentences.

Education

School name, Town, County

Year of graduation

School name, Town, County

Year of graduation
Work 

Experiences

Start date - end date

Position title/Organisation or business, 
Town, County

Responsibilities:

Responsibility 1

Responsibility 2

Responsibility 3

Start date - end date

Position title/Organisation or business, 
Town, County

Responsibilities:

Responsibility 1

Responsibility 2

Responsibility 3

Skills

Skill 1

Skill 2

Skill 3

Achievements

Achievement 1

Achievement 2

Interests Interest 1, interest 2, interest 3

References 
available upon 

request

How to use this template
1. Replace "Your name here" and other placeholder text with your own contact 
information.
2. Continue personalising the topics by replacing or adding text. Be sure to spell 
check your work.
3. Click the Transfer button to finalise your CV in a word processor and delete any 
unnecessary text.
4. Have a friend proofread your final draft.

Benefits of using the Curriculum Vitae template
Students are often required to develop a curriculum vitae. This template helps 
students organise their education and employment information and provides a 
framework for creating a CV.
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ผูนําจะไปทางไหน

คิดแบบ Digital

จากเทศสูไทย

BSC รัฐบาล

อานหนังสือพัฒนา 
 ความคิด

เม่ืออนาคตไลลาคุณ

หนังสือท่ีจะ 
บอกคุณวาอะไรจะเกิด
ข้ึนบางในอนาคต

คิดใหมเพื่ออนาคต

กลับมาคิดใหม 
วาจะเอาอยาง
ไรกับปจจุบัน

เรียนรูจากมืออาชีพ

เรียนรูบทเรียน 
จาก CEO 
ระดับโลก

สูการปฎิบัติ BSC

แปลงวิสัยทัศน 
สูการปฏิบัติดวย 

BSC

คิดแบบ digital

ตามดูนายกพูด

บูรณาการนโยบาย

คิดอยางทักษิณ

เรียนรูความคิดนายก 
วาคิดอะไรอยู

ผูนํายุคใหมตอง 
คิดแบบ Digital 
จึงจะอยูรอด

นายกทักษิณ 
CEO เมือง
ไทย คิด 

และทําอะไร

นโยบายสูการปฏิบัติท่ีสมดุล 
ของรัฐบาล
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เครือขาย
ระดับจังหวัด

ตัวแทนNGOs
ประชาชน

ตัวแทนราชการ
(เลขาฯ)

ตัวแทน
องคกรทองถิ่น

ตัวแทน
ผูประกอบการ

ตัวแทน
สื่อมวลชน/ศิลปน

สื่อมวลชน
/ศิลปน

ผูประกอบการ

NGOs/
ประชาชน

ราชการ

องคกรทองถิ่น

อาหารสด อาหารแปรรูป อบต.อบจ.

อื่นๆ

สาธารณสุข

วิทยุ

หนังสือพิมพ

ชมรมผูบริโภคเครือขายผูบริโภค

พรอมบริโภค เทศบาล

CUP

PCU

โทรทัศน

บริการสุขภาพ

ระดับประเทศ

ระดับทองถิ่น

พาณิชย

แรงงาน

องคกรสมาชิก

NGOs

ระดับอําเภอระดับจังหวัด

ตลาดกลาง
สินคา

ชมรมผูผลิตน้ําดื่ม รานขายยาโรงพยาบาลเอกชน

ชมรมตลาดโตรุง

เกษตร

อุตสาหกรรม

ชุมชนเมือง คุมบาน หมูบาน

คล่ืนหลัก

คล่ืนชุมชน

ภาพ 2.1 ผังเครือขายคุมครองผูบริโภคจังหวัดขอนแกน

สถานีทองถิ่น

อสม.

ศูนยวิทยฯ

สถาบันการศึกษา
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Idea & IDo 
อยากจะเปนคนเกงและดีตองทําหลายๆ ที พรอมๆ กัน 

13 T for Excellence  
ภก.ประชาสรรณ แสนภักดี M.P.H. CMU 
www.prachasan.com 
 การพัฒนาตนเองเพ่ือสูการเปนคนคุณภาพ รวมท้ังการเตรียมการเพ่ือการพัฒนาบุคลกรของ
องคกรจะตองลงมือทําหลายๆ อยางไปพรอมๆ กัน โดยเฉพาะหลักการทํางานแบบหลายๆ ที(T) ท่ี
ผูเขียนจะนําเสนอตอไปนี้ สามารถนําไปใชไดอยางดีเพราะมีหลายคนทําสาํเรจ็มาแลว 
 Try พยายาม ความพยายามและวิริยะเปนสิ่งที่จะนําพาเราไปสูความสําเร็จ จะตองเปนบุคคล
ท่ีมีความพยายามเสมอในทุกกิจการท่ีเราลงมือทํา 
 Train ฝกอบรม เขารวมการอบรมใหสมํ่าเสมอเมื่อมีโอกาส การฝกอบรมจะทําใหเราเพ่ิม
ศักยภาพในการทํางานใหกับตนเองในดานความรูและทักษะได  
 Think การคิด คนจะเปล่ียนชีวิตก็ตองเร่ิมที่การเปล่ียนแปลงเรื่องของความคิด ลองฝกการ
คิด คิดใหมคิดใหแตกตาง แลวชีวิตเราจะเปล่ียนแปลง 
 Team ทํางานเปนทีม  การพัฒนาตนเองหากทําควบคูไปกับการทํางานเปนทีม ทุกคนในทีม
ตางพัฒนาตนเองแลวนํามาแลกเปล่ียนเรียนรูชวยเสริมแรงกันก็ยอมจะมีพลังมากกวาทําคนเดียว 
 Turn การปรับเปลี่ยน หาจุดเปลี่ยนหรือจุดที่เปนแรงเหว่ียงของชีวิตตัวเองใหไดวาคือจุด
ไหนของชีวิต คนหาอยูเสมอ โดยเฉพาะเรื่องราวของความฝนของตัวเองคืออะไร 
 Tactic ยุทธวิธ ีเลือกทางที่ดีที่สุดในการทํางาน ฝกการวางยุทธวิธีไปสูความสําเร็จ และ
เปาหมาย เรียนรูวิธีการของคนที่ประสบความสําเร็จ 
 Target เปาหมายชัดเจน กําหนดเปาหมายทุกวัน แลวเขียนมันออกมา เปาหมายท่ีตั้งไวก็
จะตองเปนเปาหมายท่ีมีความทาทายเสมอ เพ่ือใหมีพลังผลักดันใหเราลงมือทํางาน 
 Toward มุงไปขางหนา มองไปไกลขางหนาเพ่ือเดินหนาใหกาวหนาจับจองที่จุดหมาย 
มิใชอุปสรรค อยาไปผูกยึดอยูกับวันเวลาท่ีผานมาใหมันเปนเพียงบทเรียนของชีวิต 
 Teach สอนงานใหกับคนอ่ืนๆ ซึ่งเปนการสอนตนเองใหมีความพรอมรูปแบบหนึ่ง ตอง
พรอมเสมอในการทํางานและการสอนงานใหกับคนอ่ืน (พัฒนาตนโดยการพัฒนาคน) 
 Triple ทํางานใหหนักขึ้นสามเทา คนจะสําเร็จจะตองทํางานใหหนักข้ึนๆ โดยไมยอทอใดๆ 
ตองพรอมจะเหนื่อยเสมอ พรอมจะรับการเปล่ียนแปลง ตลอดเวลา 

 Trust ตองซื่อสัตยกับตนเอง และผูอื่นเสมอ ความซื่อสัตยเปนสิ่งที่เปนพ้ืนฐานของความ
เปนสังคม หากวันใดเราไมซื่อสัตยวันนั้นก็ยอมจะหยุดลงในเรื่องของความสัมพันธ คนเกงและคนดีจะ
ซื้อสัตยเสมอ 
 Tie ความสัมพันธ การพัฒนาตนเองเพ่ือเปนคนเกงและคนดี ยังไมเพียงพอ เราจะตองพัฒนา
ตนใหเปนคนสามัคคีดวย ตองสรางเครือขายคนเกง คนดีเพ่ือเคล่ือนงานเพ่ือชาติ 
 Thai วิญญาณไทย ทายสุดจะเกงจะดีขนาดไหน ก็จะตองไมลืมความเปนไทย ตองรัก
ประเทศชาติ เสียสละเพ่ือชาติ ถึงจะเปนคนเกงคนดีที่มีคุณคา 

เรื่องของการเปนคนเกงคนดี 13 T ที่นําเสนอนีค้งจะเปนแนวทางใหกับผูสนใจการพัฒนา
ตนเองเพ่ือพรอมรับการเปล่ียนแปลงในยุคสมัยของแขงขันที่รุนแรงนี้ได หากทําไดอยางที่ผูเขียน
นําเสนอเราก็จะมีท้ังคนเกง คนดี และคนสามัคคี ประเทศชาติก็จะวัฒนาสถาพร สูความมั่งค่ัง มั่นคง 
บทความเพ่ิมเติมติดตามไดจากเว็บไซต www.prachasan.com  
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จินตนาการใหม 
Re-Imagine 

ภก.ประชาสรรณ แสนภักดี M.P.H. CMU 
www.glocalization.org 
 และแลวก็ถึงเวลาของการตองทําส่ิงใหมๆ กันอีกรอบ เราคงจะคุนกับคําวา คิดใหม ทําใหม ร้ือปรับ
ระบบใหม จัดโครงสรางใหม และวันนี้มีอีกคําที่มาใหม คือ คําวา จินตนาการใหม (Re-Imagine) คําน้ี
ถูกกําหนดเปนช่ือหนังสือเลมลาสุดของ Tom Peters โดยใชช่ือวา Re-Imagine โดยในเวลาไมนาน
คงจะมีการแปลออกมาเปนภาษาไทยใหเราไดอานกัน  (www.tompeters.com) 
จินตนาการใหม คือการร้ือของเดิมออกไปแลวมองใหม เพราะการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในสังคมโลกปจจุบัน 
แคตามทันก็ยังไมเพียงพอตองรูทันดวย นี่อาจจะเปนส่ิงที่นายกรัฐมนตรีไทย คนปจจุบันกําลังทํางานการเมืองอยู
ในปจจุบันดวยการจินตนาการใหม มีหลายโครงการที่ถูกวิพากษ (critic)วาไมดี ไมนาจะเปนไปได สวนหนึ่ง
อาจจะเพราะคนท่ีวิจารณ ยังจินตนาการแบบเดิม แตผูบริหารบานเมืองจินตนาการใหม  
ในหนังสือเลมนี้มีความคิดดีๆ คมๆ ที่หาอานไดยากเหมือนกัน อยางคําวา Normal = Nothing หากจะ

แปลเปนไทยเขาใจงายๆ ก็คือ การท่ีเราทําอะไรท่ีธรรมดา หรืออยู
นิ่งๆ ก็เทากับเราไมไดอะไร วันนี้เราจึงตองทําใหมากกวาคนอื่นๆ 
องคกรอ่ืนๆ เราจะไมพึงพอใจกับการเพียงแคดี  แตเราจะตองดี
ที่สุด(the enemy of the best is the good) การ
จินตนาการใหมเราสามารถทําไดกับทุกเร่ืองเพราะไมมีขอจํากัด
ใดๆ ท่ีสําคัญไมตองเสียเงิน จินตนาการใหมไดทุกท่ีทุกเวลา แต
หากจะใหไดประโยชนสูงสุดจากการจินตนาการก็อาจจะกําหนด
กรอบของการจินตนาการใหครอบคลุมทุกมิติ ไมวาจะเปน
จินตนาการเพื่อชาต ิเพื่อสังคม เพื่อชุมชน เพื่อองคกร และเพี่อ
ตนเอง 
 อยากรูวาจินตนาการใหมเปนอยางไรคงจะตองรีบหามา

อาน มีจําหนายตามรานหนังสือช้ันนําท่ัวไป สําหรับผูที่ตองการอานบทวิเคราะหสรุปเปนภาษาไทยก็ขอเชิญไป
ท่ี www.glocalization.org เว็บไซตของศูนยฝกอบรมภูมิปญญาสูสากลได  
 จําไวเสมอวา ไมเคยมีส่ิงใหมๆ เกิดขึ้นจากการทําส่ิงเดิมๆ หากตองการอะไรใหมๆ ในชีวิต ลองทําส่ิงท่ีไม
เคยทํา (Different leading to Development) 

Idea & Ido 

ขาราชการเลอืดใหมเพื่อไทยพัฒนา 
(New Blood Civil Servants) 

ภก.ประชาสรรณ แสนภักดี M.P.H. 
www.glocalization.org 
 ปใหมปน้ีมีหลายส่ิงหลายอยางท่ีเริ่มตนใหม เปนส่ิงใหมสําหรบัสังคมไทย และขาราชการเลือดใหม ก็
เปนส่ิงใหมที่สังคมไทยคาดหวัง ผูเขียนมีขอเสนอใหกับขาราชการเลือดใหม ในการเตรยีมความพรอมในดาน
ตางๆ เพ่ือรองรับระบบใหมของการทาํงานราชการ ที่จะมีการเปล่ียนแปลงตามมาอีกมากมาย ขาราชการเลอืดใหม
จะตองเปนบคุคลที่สรางความเปล่ียนแปลงใหเกิดแกประเทศชาต ิ(Thailand megachange) ดังน้ัน
ขาราชการเลือดใหมจะตองมีคุณสมบติัตางๆ ดังน้ี 
 Knowledge ความรู องคความรูของคนเลือดใหมจะตองแนน โดยอาศัยวิธีการเรียนรูตลอดชีวิต เพ่ือ
รับรูการเปล่ียนแปลง ใหเทาทัน เพ่ือเผชิญกับปญหาของชาตอิงคความรูในเรื่องของปญหาประเทศชาติจึงเปนองค
ความรูที่สําคัญ ตองลุมลึก ถองแท 
 Understand ความเขาใจ ขาราชการเลอืดใหมจะตองเปนบุคคลที่รับรูปญหาของประชาชน อยาง
แยบคาย ทุกมิต ิงานชิ้นหน่ึงที่สําคัญคือ จะตองเรยีนรู ปญหาของประชาชน แลวแกปญหาของประชาชน อยาง
เขาใจในมิตขิอง เวลา (time) สถานที ่(place) และกลุมเปาหมาย (person) 
 Skill ทักษะ ขาราชการเลือดใหม จะตองพัฒนาทักษะดานตางๆ เพ่ือรองรบัโลกใหม ไมวาจะเปน
ทักษะในการใชเทคโนโลยี ทักษะในการจัดการใหม ทักษะในการส่ือสาร และท่ีสําคัญที่สุดตองมีทกัษะในการ
ทํางานในแบบบูรณาการ (Integration) เพ่ือสรางประโยชนสูงสุดจากทกุองคประกอบ 
 Attitude ทัศนคติ ขาราชการเลอืดใหมจะตองเปนผูที่มีทัศนคตทิี่ดีในการทาํงานรบัใชประชาชน 
เพราะทศันคติ คือจดุเริ่มตนของการทาํงานทีจ่ะเพ่ิมประสิทธิภาพการทาํงาน ตองมองในมิติใหม เชื่อมโยงกับจิตที่
เปนจิตสาธารณะ มุงพัฒนาตน แลวพัฒนาคต สูการพัฒนาชาติในที่สุด 
 Network เครือขาย ขาราชการเลือดใหมจะตองเขาใจเรื่องของเครือขายยุคใหม ตองทํางานแบบ
เครอืขาย เพื่อสรางระบบของการเชื่อมโยง เปนการใชทรพัยากร รวมกันเพ่ือชาติ และเพียงการมีเครอืขาย 
(Network) อยางเดียวก็ไมพอ จะตองพัฒนาสูการเปนเครือขายของเครือขาย (Network of Network) 
 Active แข็งขัน ขาราชการเลือดใหมจะตองเปนผูทีท่ํางาน อยางแขง็ขันมุงมั่น หากยังทํางานไปเรือ่ยๆ 
ก็ยังไมเรียกวาเปนเลือดใหม ตองทํางานเชิงรุก (Proactive) แทนการทํางานเชิงรบั ใชเวลาราชการใหคุมคา โดย
เปาหมายอยูที่การพัฒนาชาติรวมกัน เพ่ือความม่ันคง ม่ังคั่งของชาติ สามารถแขงขันไดในเวทีโลก 
 หากขาราชการเลือดใหมไดพัฒนาตนเองอยางที่ผูเขียนนําเสนอ คือ KUSANA กูซานะ เชื่อวา จะเปน
พลังในการขบัเคล่ือนการเปล่ียนแปลงมาสูประเทศชาตไิด ใครยังมีคุณสมบัติเลือดใหมยังไมครบ คงจะตองถาม
ตัวเองใหมแลว พรอมจะเปล่ียนถายเลือดหรอืไม  
 และขอฝากไว “จะเลือดใหม เลือดเกาก็ไมสําคัญหาก มีความเปนเลือดไทยท่ีเขมขน  เปนเลือดท่ีรักชาติ 
เลือดที่ใฝในความเปนไทย และสําคัญเปนเลือดท่ีมีความสามัคค”ี 
 ตองการแลกเปล่ียนความคิดเห็น หรือ ติดตามบทความยอนหลังเพิม่เตมิไดที่เว็บไซต ของศูนยฝกอบรม
ภูมิปญญาสูสากล www.glocalization.org หรือ e-mail : glocalization@thailand.com 
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Mind Map® Knowledge Center 
Learning Center for Learning Society 
by Glocalization Training Center 
ศู น ย ฝ ก อ บ ร ม ภ ูมิ ป ญ ญ า สู ส า ก ล  
 
Mind Map® เปนเคร่ืองหมายจดทะเบียนการคาท่ัวโลก และประเทศไทย โดย Tony Buzan 
d-Mind Map แนวคิดของการประยุกตใช Mind Map® ในงานตางๆ โดย ภก.ประชาสรรณ แสนภักดี  (d-Mind Map หมายถึงอะไร)  
important : หลักสูตรอบรมการเขียนแผนท่ีความคิด โดย ภก.ประชาสรรณ แสนภักดี  click here 

ศูนยกลางการเรียนรูเร่ืองแผนที่ความคิด 
Mind Map® Learning Center 

 
โดย เภสัชกรประชาสรรณ แสนภักดี M.P.H. (Chiang Mai University) 
Ph.D. Candidate (Development Science) , KKU 
ผูจัดการศูนยฝกอบรมภูมิปญญาสูสากล  
เลขาธิการสมาพันธชมรมออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพจังหวัดขอนแกน 
e-mail : glocalization@thailand.com , dmindmap@yahoo.com 
mobile : 0-1661-8579 (24 hrs) fax. 0-4332-4071

ประวัติความเปนมาของแผนที่ความคิด (Mind Map ® history) click here 
(ประวัติความเปนมา ใคร ที่ไหน เมื่อใด อยางไร) 
.บุคคลที่เกี ่ยวของกับ Mind Map ® (Leonardo da Vinci, Tony Buzan, อ.ธัญญา ผลอนันต) click here 
(ใครใหกําเนิน Mind Map® , ใครจดทะเบียน, ในประเทศไทย ใครได licence อบรม)
หลักการของการเขียนแผนท่ีความคิด(Mind Map ® concept) click here 
(จะเขียน Mind Map® มีหลักการพ้ืนฐานอยางไร )
กฎพ้ืนฐานของการเขียนแผนที่ความคิด (Mind Map® Rules) click here 
(กฎพ้ืนฐานในการเขียนแผนที่ความคิด อะไรบางตองยึดใหแมน)
คุยกันเรื่องความคิด (ผูชนะ 10 คิด, โยนิโสมนสิการ, การคิดแบบหมวก 6 ใบ, การคิดแบบ 4 ยอ ) click here 
การประยุกตใชการเขียนแผนที่ความคิดในงานตางๆ (Apply Mind Map® to Real life) click here
ตัวอยางแผนที่ความคิดท่ีเขียนดวยมือ (Hand write Mind Map®) click here
ตัวอยางแผนที่ความคิดเขียนโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร (Mind Map® by Mind Map® software) click here
เรื่องอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับแผนที่ความคิด (Concept Map, MindScape) click here
อุปกรณที่ใชในการเขียนแผนท่ีความคิดในการประชุม (เขียนดวยมือ) click here
โปรแกรมคอมพิวเตอรที่ใชในการเขียนแผนที่ความคิด (หลักการของโปรแกรม/ลูกเลนโปรแกรม) click here
รูจักสมองสองซีก เพ่ือการพัฒนาและนํามาใชใหเต็มศักยภาพ click here
ความเขาใจผิดในเรื่องของการนําแผนท่ีความคิดไปใชงาน click here
อุปกรณในการจดัประชุมโดยใช Mind Map® Software (Projector/Printer/Pointer) click here
ตองการอบรมการเขียนแผนที่ความคิดไปที่ไหนดี ติดตออบรมกับสถาบันไหนไดบาง (Training Mind Map®) click here

การใช Mind Map® ในการระดมสมอง (Brainstorming by Mind Map®) click here for  pdf file  
เรียนรูเร่ืองราวการระดมสมองดวย Mind Map® click here 
แผนผังกางปลา และ แผนภูมิความคิด (Fish Bone Diagram & Mind Map®) click here 
เหมือนหรือแตกตางกันอยางไร ???

Mind Map® นายกรัฐมนตร ีพ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร click here (23 เมษายน 47)  
ประสบการณ ภก.ประชาสรรณ แสนภักดี เขียน Mind Map ท่ีทําเนยีบรัฐบาล 

Mind Map® ชวยกระบวนการ Balanced Scorecard click here 

การจัดกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวมดวย Mind Map® click here  
Participatory Learning Process - PLP by Mind Map®
การประยุกต Mind Map® ไปใชในงาน/ชีวิตของบุคคลตางๆ (Who use Mind Map®) click here 
(นักเรียน นักศึกษา อาจารย ขาราชการ นักธุรกิจ นักการเมือง ประชาชน)

Page 1 of 2ศูนยกลางการเรียนรูการเขียนแผนท่ีความคิด

1/9/2547file://C:\Documents%20and%20Settings\Acer\My%20Documents\WebManagement\MindMap...

 
บทความทั้งหมดในเว็บไซตแหงน้ี อนุญาตใหนําไปเผยแพรได (เพียงขอใหอางแหลงขอมูล www.glocalization.org เทาน้ัน) 

 
Glocalization Training Center 
e-mail : glocalization@thailand.com 
Fax : 0-4332-4071 
Mobile : 0-1661-8579 

copy right © 2003-2004 

ความคิดสําหรับผูนํา powerpint pdf file  click here hot download

แผนที่ความคิดกับแผนผังตนไม (Mind Map® and Tree Diagram) click here 

Mind Map® กับการประชุมวางแผนแบบมีสวนรวม (AIC) click here  
นาสนใจ เร่ือง AIC ท่ีหลายๆ คนตองการเรียนรู

อานความคิดนายกผาน Mind Map® โดย ภก.ประชาสรรณ แสนภักดี click here 

ตัวอยาง Mind Map® ท่ีเขียนจากโปรแกรม MindManager X5  click here
การใชแผนที่ความคิดในการบันทึกชวยจําการอานหนังสือ Mind Map® for Reading Book click here 

การประยุกตใช Mind Map ในการบริหารเชิงกลยุทธ (Strategic Management) click here

Page 2 of 2ศูนยกลางการเรียนรูการเขียนแผนท่ีความคิด

1/9/2547file://C:\Documents%20and%20Settings\Acer\My%20Documents\WebManagement\MindMap...
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A-I-C

AIC 

Appreciation

Influence

Control

AIC

Control

C-2.2 เสนอแผนปฏิบัติการ
(กลุมใหญ)

C-2.1 ทําแผนปฏิบัติการ
(กลุมสนใจ)

C-1 เลือกแนวทางที่สมัครใจจะทํา
(รายบุคคล)

Influence

I-2
วิเคราะหจําแนกจัดลําดับแนวทางสูวิสัยทัศน
(กลุมใหญ)

I-1 แนวทางสูวิสัยทัศนรวม
(กลุมยอย)

Appreciation

A-2.2 วิสัยทัศนรวม
(กลุมใหญ)

A-2.1
เปาหมาย/อนาคตที่ปรารถนา
(กลุมยอย)

A-1.2
นําเสนอใหเขาใจสภาพปจจุบัน
(กลุมใหญ)

A-1.1
เขาใจสภาพ/สถานการณปจจุบัน
(กลุมยอย)

A-0 เขาใจอดีตทบทวนสถานการณ
(กลุมใหญ)

AIC staff

ผูจัดการประชุม

ผูนําการประชุม (Modulator)

ผูจัดกิจกรรมเกมสสรางบรรยากาศ

ผูเตรียมอุปกรณ (Facilitator)

AIC

เนนที่ความเปนกระบวนการ
การมีสวนรวม

ไมขามข้ันตอน

การศึกษาและเตรียมชุมชน
ขอมูลปญหา

ผูเขารวม

วิทยากรเขาใจกระบวนการ AIC

เขาใจข้ันตอน

เขาใจว ิ ธกีารแกปญหา

นํา Mind Map มาใช

AIC

การใชเทคนิค Mind Map

การพัฒนาวิสัยทัศน
Vision

Mission

หลักการจัดทําแผน
แผนกลยุทธ

แผนปฏิบัติการ

รูจัก
Strategic Map

Road Map

การฝกอบรม
หลักการทํางานกับผูใหญ

เกมสนันทนาการสําหรับผูใหญ

เรื่องราวของ AIC สําหรับวิทยากร
โดย ภก.ประชาสรรณ แสนภักดี
ศูนยฝกอบรมภูมิปญญาสูสากล

aictechnique.mmap - 25/4/2547 - ภก.ประชาสรรณ แสนภักดี
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& Movement

สภาพปญญา

& ขอมูลที่ได

& เปาหมาย

วิธีการ

ปญหานํ้าอัดลม ขนมเด็กใน รร.
25/4/2547 - v16 &

อาจารยเอาจริง

การสํารวจฟนเด็ก

การทดแทนดวยอาหารอื่น

ขอเสนอ

ประกวดโรงเรียนปลอดนํ้าอัดลม

ประกวด คําขวัญ

ประกาศสงคราม

รณรงค ละคร

ปญหาฟนผุ

เด็กอวน

การตลาด
การผูกขาด

เอาเงินมาใชกอน

โรงเรียนตองการเงิน ทุนการศึกษา

นักเรียนไมมีทางเลือกอื่น

ปญหาขยะ แกว

ผูบริหารใหความสําคัญ กับเรื่องอื่น
นโยบายขยะ

ส่ิงแวดลอม

นํ้าอัดลม
ถาจะไมใหขายทําได

เด็กก็ซื้อขางนอกเหมือนเดิม

การตลาด
การลงซุมใหโรงเรียน

บริษัทมุงวัยรุนเปนหลัก ปลูกฝง

& นักเรียน
ขนมถุง

นํ้าอัดลม

เด็กรูขอมูลวาไมดี

พื้นท่ีเทศบาล

โรงเรียนประถม

จํานวนสํารวจ 16 แหง

ผลการคัดเลือก

ศรีฐาน

สนามบิน

สวนสนุก

โนนหนองวัด

มหาไถหญิง

เกณฑคัดเลือก

บุคคล

& ผูบริหาร

ครูประจําช้ัน

& ครูอนามัย

แมคา

เด็กนักเรียน

ผูปกครอง

เก็บขอมูล
ขอมูลพ้ืนฐาน

ขอมูลปญหา

การสัมภาษณ
ตัวตอตัว

สนทนากลุม

สังเคราะห

ผลการวิจัย

นําเสนอขอเสนอ

ประกาศ

ประกวด

ประชาสัพันธ

ประเมิน

& สรุป Best Practice

เวทีความคิดเร่ือง นํ้าอัดลม บานเขียว 
27 ก.ย. 46 นักศึกษาทันตแพทย

สงครามน้ําอัดลม

 เชื่อม อย.นอย

ผูบริหาร

cokeanti (2).mmp - Prachasan Saenpakdee
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ประเด็น

แนวโนมอนาคต

เทคนิคสรางสรรคใหม

เทคโนโลยีใหม

แหลง

เว็บไซต

หนังสือ

มืออาชีพ

เขียนดวยแสง

ทิศทาง

แหลงกําเนิด

ปริมาณ

แตงดวยสี

อุณหภูมิ

สีที่ตาเห็น

สีที่ฟลมเก็บได

แสง

สี

องคประกอบภาพ

การใชอุปกรณ
ตัวกลอง

แฟลช

การเลือกอุปกรณ
เหมาะกับงาน

ตรงความตองการ

ฟลม

ISO

Type

Negative

Slide

Black & White

ธรรมชาติ

มาโคร
พืช

แมลง

ทิวทัศน

สัตว
นก

สังคม

ชุมชน
ประเพณี

ปจเจก
วิถีชีวิต

ภาพบุคคล
งานพิธี

นางแบบ

Body
Manual

Auto

Lens

Fisheye

Wideangle

Normal

Tele

Accessories

Filter

UV

PL

ND

Soft

Flash

Auto

TTL

Manual

Pod
Tripod

Monopod

กระเปากลอง

Motor drive

Vest

Shutter release

เอกสารประกอบการสัมมนาถายภาพ
เรียบเรียงโดย ภก.ประชาสรรณ แสนภักดี
www.prachasan.com

เรียนรูเร่ืองศิลปะการถายภาพ
กับศูนยฝกอบรมภูมิปญญาสูสากล โดย
เภสัชกรประชาสรรณ แสนภักดี
ผูจัดการศูนยฝกอบรมฯ

-  -  - Prachasan Saenpakdee - glocalization@thailand.com
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Title: Writing Author: Gael Ltd. Draw No. 1.0 Rev. 1.0 Date: 1/9/2004

Page: 1 of 1 Company: Gael Ltd. File: C:\Program Files\Gael\Ygnius\Sample Maps\Writing process.ymap Appr. By: 

Determine purpose of writing

Research audience/reader

Determine document type

Create document template

Preliminary Work

Focus on subject of writing

List ideas randomly without stopping

Stress quantity not quality of ideas

Do not try to order or edit them

Include even wild ideas

Let ideas be triggered by word
association

Brainstorm IdeasPre-Writing

Put ideas into meaningful order

Produce a structure/outline
Outlining

Fill in contentWriting

Edit

Restructure

Format

Embellish

Presentation

MindGenius viewer

e-mail file

Printouts

Export to MS Office

Allows you to communicate to
others

Also can save as MS Word
DocumentCreates professional documents

Powerful, easy to use, edit,
embellish, restructure, format,

features

Notes editor lets you fill
in the content

Structures and links supporting
material for easy retrieval and

access

Creates outline

Write subject of writing in centre

e.g. standard headingsDraw branches from centre to show
main topics

Branch off similar but related topics

Use colours to show related topics

Visually structure/cluster ideas

Aids brainstorming and records
output

You can record preliminary work

How MindGenius helps

Writing
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What is a project
What makes efficient 
Project Management

What is Project 
Management

Why do we need 
Project Management

Industries

Project
Management

A project is a temporary 
endeavor undertaken to 
achieve a particular aim
Every project has a definite 
beginning and a definite end
Projects differ from operations in that 
operations are ongoing and repetitive 
while projects are temporary and unique
Project management can be applied to any 
project regardless of size, cost or timeframe

Clear goal

One leaderProject Manager who 
can motivate the team

Cautious planning
Breaking down the project into meaningful 
and manageable components

Allowing margin for error
Crisis management

Cost-effective
Taking risks

Ability to 

Resolve 
conflicts

Internal: among 
team members

External: between teams, 
execs, customers

Make educated guesses
Provide praise and 
constructive criticism

Handle change
Estimate

Application of knowledge, skills, tools 
and techniques to a broad range of 
activities in order to meet the 
requirements of the particular project

Processes involved

Initiating
Planning
Executing
Controlling
Finalizing
(Maintaining)

Organizational approach to the 
management of ongoing 
operations sometimes treats 
various aspects of ongoing 
operations as projects in order 
to apply project management 
techniques to them

Fierce global competition
International organizations trying 
to establish uniform practices for 
managing their work

Projects and services have 
grown larger and more complex

Sophisticated customers demanding 
higher quality goods and services

Exponential technological growth
Downsizing (i.e. fewer 
people to do more tasks)

information systems
Financial services
Legal services
Construction
Healthcare
Education
Training
Art events
Virtually everything© 2001 Mindjet

Project Management.mmp - 1/22/2002 - Mindjet Team - info@mindjet.com
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Callout Map back to Needs Assessment

HUMAN
DEVELOPMENT
Training Process

Assess Training Needs

Callout

Consider Objectives &
Target Audience

Set achievable objectives

Design training to meet objectives

State trainee goals

Create
Training
Design

Develop "Best Practices"

Choose
communication
methods

Identify critical
considerations

Level of trainees
Class size
Training environment
Time constraints

Prepare course
documentation

Trainee documentation
Trainer/Leader documentation

Review & Trial
New Training
Design

Sample audience

Perform the
training sessions

Review materials
Proofread
Edit

Consider feedback

Develop trainer skills

Socratic method - questioning
Presentation format/style
Timing

Practice &
Incorporate
Feedback

Alter training materials

Incorporate feedback on
course, materials 
and training style

Practice, practice, practice

Facilitate
New Training

Make it available
Announce it - e-mail, voice
mail, newsletter

Translate it to the "real"
environment

Involve management

Direct Feedback

Follow-up on Training

Identify Issues

Provide follow-through
activities when appropriate

Propose/Implement solutions

Evaluate training

Cost effective

Benefits
achieved

Improvement in
customer
satisfaction

More sales volume
Reduction in defects on
production line

Review Continuously

TrainingProcess.mmap - 7/2/2547 - Mindjet Team
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15  2547

ตําแหนง

สถานท่ีทํางาน

เครือขายสรางเสริมสุขภาพ
จ.ขอนแกน

มหาวิทยาลัยขอนแกน

ชื่อ-สกุล ปยะฉัตร พัชรานุฉัตร

ความสนใจ

ผลงาน

เบอรโทร
อ.มานะ นาคํา

0-4336-2044

99.5 mHz

สวท. สถานีคุณภาพเพื่อสังคม

เวลา

ทุกวันอาทิตย ชวงเย็น

เวลา  16.10-17.00 น.

เพลง 3 เพลง

ผูดําเนินรายการ
ภก.ประชาสรรณ แสนภักดี

สสจ.ขอนแกน

เพื่อเผยแพรความรู

อาหาร ปลอดภัย

ยา ถูก คน โรค เวลา วิธี ขนาด

การบริโภค สํานึกสาธารณะ

การออกกําลังกาย 3x3x3

สรางนําซอมสุขภาพ

เวทีแหงการเรียนรูรวมกัน
สิทธิผูบริโภค

หนาท่ีผูบริโภค

สะทอนปญหาดานสุขภาพ
สถานการณโลก

บริโภคนิยม

อย.สุขภาพ1556

รองทุกข

สสจ.ขอนแกน0-4322-1125

พาณิชย1569

สคบ.1166

ประชาสรรณ0-1661-8579

สสจ.ขอนแกนกลุมงานคุมครองผูบริโภค

ชมรมเภสัชกรขอนแกน

เครือขายรานยาเพื่อนวันรุน

เครือขายองคกรผูบริโภคขอนแกน

สมาพันธชมรมออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ

เร่ืองราวของทองรวง
ทําใหสุก

ระมัดระวัง

เร่ือง สสส.

รูจัดองคกร

บทบาทตอสังคม

ปญหาปจจุบัน

อนาคตอยางไร

ลางตลาด 20 สิงหาคม 2547

วันแม
อาหารปลอดภัย

ออกกําลังกายถวายแม

แผนไทย
การพึ่งตนเอง

สุขภาพธาตุเจาเรือน

สือสารสรางสุข15สิงหาคม47.mmap - 15/8/2547 - ภก.ประชาสรรณ แสนภักดี
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Glocalization Training Center

อัจฉริยะ คนสําคัญของ
โลก ผูท่ีเนนในเร่ืองของ
ความคิด วิธีการฝกคิด การ

ถายทอดความคิดสู
สาธารณะ หากตองการให
ลูกคณุเปนเลิศทางการคิด 

ตองอานเลมน้ี

Glocalization Training Center

จะคิดทั้งทีตองมทิีศทาง 
หนังสือท่ีจะแนะวิธีคิด
อยางมีทิศทางใหกับคุณ 

เวลาท่ีเสียไปในการประชุม 
พูดคุยจะลดนอยลงทันทีท่ี
คุณอานหนังสือเลมน้ีจบ

Glocalization Training Center

หากวันน้ีมีปญหามักจะ
คิดไมออก ทางเลือกก็มี
ไมก่ีทาง สมองไมล่ืน
ไหล แนะนําใหอาน

หนังสือ ท่ีจะทําใหคุณคิด
อยางสรางสรรค

Glocalization Training Center

ระดมสมอง แบบเอา
สมองมาระดม ไมใชมา
คุยกันหนาหองเพียงสอง
สามคน แลวเรียกวาระดม
สมอง หนังสือเลมน้ีจะ
วิธีการระดมสมองที่

ถูกตอง

Glocalization Training Center

โยนิโสมนสิการ 
คิดแบบแยบคาย 
ลุมลึก ดวยวิธี
คิดตามหลัก
พุทธธรรม

Glocalization Training Center

ตอไปนี้การประชุมของ
กระทรวงสาธารณสุข 
ทุกระดับจะเปนแบบ

สรางสรรค ดวยพลังของ 
d-Mind Map เริ่ม
ที่คุณไมตองรอใหใครพา

ลงมือ

Glocalization Training Center

Glocalization Training Center

Re-imagine
• จินตนาการใหมเพ่ือ 

อนาคต หนังสือ เลม
ลาสุดท่ีจะเปล่ียนแปลง 
ความเปนตัวคุณ เขาใจ
การเปล่ียนแปลง มอง
โลกใบเดิมในแบบใหม 
งานท่ีทําก็แบบใหม
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Glocalization Training Center

อยากรูคําตอบวา ทําไม
วันนี้ทําไมคนจึงตองมา
นั่งอบรม การเขียน 

Mind Map ดวย
คอมพิวเตอร หนังสือเลม

นี้จะบอกคุณ

Glocalization Training Center

หนังสือในชุดผูชนะ 10 
คดิ ของ ศ.เกรียงศกัดิ์ 
เจรญิวงศศกัด์ิ เปน

หนังสือที่หากคนไทยทุก
คนไดอาน ประเทศไทย 

วุนวายแน

Glocalization Training Center
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หนังสือในชุดผูชนะ 10 
คดิ ของ ศ.เกรียงศกัดิ์ 
เจรญิวงศศกัด์ิ เปน

หนังสือที่หากคนไทยทุก
คนไดอาน ประเทศไทย 

วุนวายแน

Glocalization Training Center
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ศูนยฝกอบรมภมิูปญญาสูสากล 
Www.glocalization.org 

Glocalization 
Training 
Center™ 

องคกรฝกอบรม เพ่ือการพัฒนาศักยภาพ ของ

บุคลากรในองคกรทุกระดับ ท่ีดําเนินงานในระดับ

ทองถ่ินท่ีทานเขาถึงไดโดยไมตองเดนิทางไกลไป

ถึงกรงุเทพฯ  ภายใตการบริหารงานของทีมงานมือ

อาชีพ โดยการนําของผูจัดการศูนยฝกอบรม 

เภสัชกรประชาสรรณ แสนภักดี  

ทานฝน เราฝก 
Glocalization@thailand.com 

ท่ีต้ัง เลขท่ี 11 หมู 8 บานหนองโจด ตําบล

บานเปด อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 40000 

โทรศัพท./โทรสาร 0-4332-4071 

มือถือ 0-1661-8579  (24 hrs) 

ดวยหลักสูตรฝกอบรมท่ีตอบสนองทุกความตองการ (courses) 
• ศิลปะการพูดในท่ีชุมชน (Public speaking) 
• การนําเสนอผลงานอยางมืออาชีพ (Presentation) 
• การพัฒนาเว็บไซตองคกร (Web site design) 
• การถายภาพระดับมืออาชีพ (Photography) 
• การเขียนแผนท่ีความคิดดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร (Mind 

Map® by computer software) 
• การพัฒนาระบบฐานขอมูลขัน้สูงดวย MS Access 
• การบริหารโครงการดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร (Project 

Management by computer software) 
• ท่ีปรึกษาระบบการพัฒนาสถานท่ีผลิตอาหาร (GMP) 
• ใหคําปรกึษาและบรกิารวิเคราะหขอมูลดวย SPSS/FW 

เงิน
ที่เ
ทา
กัน

เรา
ให
ทา
นม

าก
กว
า 

D-Mind Map® 
 www.prachasan.com 
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