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จะเขียนแผนภูมิ Mind Map อยางไร
เพ่ือคงตนฉบับขอแนะนําภาษาอังกฤษซึ่งนํามาจากเว็บไซตของ บูซาน ออรกา

ไนเซช่ัน ผูเขียนก็ขอไมแปล แตขอสรุปเปน Mind Map ประกอบเพ่ือความเขาใจ

How To Mind Map

1. 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.

2. Gather a selection of coloured pens, ranging from fine nib to medium and
highlighters.

3. Select the topic, problem or subject to be Mind Mapped.

4. Gather any materials or research or additional information.

5. Start in the centre with an unframed image – approximately 6cm high and
wide for an A4 and 10cm for an A3.

6. Use dimension, expression and at least three colours in the central image
in order to attract attention and aid memory.

7. 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.

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

9. Use images wherever possible.

10. The image or word should always sit on a line of the same length.

11. Use colours as your own special code to show people, topics, themes or
dates and to make the Mind Map more beautiful.

12. Capture all ideas (your own or others’), then edit, re-organise, make more
beautiful, elaborate or clarify as a second stage of thinking.



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.

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

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

3. Select key words and print using upper or lower case letters.

4. Each word word/image must be alone and sitting on its own line.

5. 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.

6. Make the lines the same length as the word/image.

7. Use colours – your own code – throughout the Mind Map.

8. Develop your own personal style of Mind Mapping.

9. Use emphasis and show associations in your Mind Map.

10.   Keep the Mind Map clear by using Radiant hierarchy, numerical order or
outlines to embrace your branches.

 การใชงาน Mind Map ใกเกิดประโยชนสูงสุด สิ่งสําคัญคือการเขาใจหลักการวา แผน
ภูมิความคิดมีหลักการวาอยางไร แตสิ่งที่ผูเขียนขอตั้งขอสังเกตก็คือ ในการทํางานใดๆ



เราอยาไปยึดติดตําราใหมากมายจนทํางานไมได แตก็ไมไดหมายถึงไมมีหลักการในการ
ทํางาน Mind Map เปนเครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพ หากผูบริหารระดับสูงขององคกร
ตางๆ เขาใจเสียเวลาในการเรียนรูเพียงนอยนิด เช่ือวาประโยชนจะเกิดอยางมากกับองค
กร

“หนึ่งคนลานความคิด
หนึ่งชีวิตลานความฝน

แตคนเราไมไดมีชีวิตยาวนานถึงลานวัน
ท่ีจะทําความฝนใหเปนจริง”



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
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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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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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Strategic planning

Market analysis

Market analysis

M
athem
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M
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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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Leonardo Da Vinci

Curiosita

Dimostrazione

Sfumato
Sensazione

Connessione

Corporalita

Arte/Scienza



Mind  Map . How to Think Like Leonardo Da Vinci

leonadodavinci.mmap    5/27/2005   .



เคร่ืองมือความคิด เพื่อการเปนผูชนะทางความคิด
โดย ศ.ดร.เกรียงศักด์ิ  เจริญวงศศักด์ิ

Mind Map by ภก.ประชาสรรณ  แสนภักดี

ผูชนะ 10 คิด

การคิดเชิงวิพากษ

การคิดเชิงวิเคราะห

การคิดเชิงสังเคราะห

การคิดเชิงเปรียบเทียบ

การคิดเชิงมโนทัศน

การคิดเชิงสรางสรรค

การคิดเชิงประยุกต

การคิดเชิงกลยุทธ

การคิดเชิงบูรณาการ

การคิดเชิงอนาคต



เร  ิมต นจากภาพรวม

มองอนาคตให ออก

สวมหมวกส ฟี าในการมอง

ฝ กึการมองแบบ Bird eye view

.ใช ความค ดิในเช งิกว าง

ใหญ 

มององค ประกอบท  ังหมด

แยกประเด น็เป น็หมวดหม  ู

ใช ความค ดิเช งิว เิคราะห 

แยกข อม ลูท  ีหลากหลาย

แยกตามหล กัว ชิาการ

แยก

นำประเด น็ท  ีแยกมาย อย

ลงไปในรายละเอ ยีด

เจาะล กึข อม ลูอย างแยบคาย

ใช การค ดิเช งิมโนท ศัน 

การค ดิด วยหมวกส เีหล อืง

ย อย

บ รูณาการความค ดิ

เช  ือมโยงความส มัพ นัธ 

เปร ยีบเท ยีบความแตกต าง

สร างสรรค ส ิ งใหม 

ค ดิในแบบส งัเคราะห  โยง หล ักการค ิด
ด วยม ิต ิ 4 ยอ
(ภก.ประชาสรรณ )

หล ักการจ ัดการความค ิดด วย 4 ยอ
โดย เภส ัชกรประชาสรรณ  แสนภ กัด ี



การคิดเชิงกวางกับการคิดเชิงลึก
การเขาใจเร่ืองของ Mind Map จะตองเขาใจหลักการในการคิดแบบเชิงกวางกับเชิงลึกกอน การ

คิดเชิงกวางกับเชิงลึกจะตองไปดวยกันตองไมแยกสวน เพราะหากเราใหนํ้าหนักกับดานใดดานหน่ึงมาก
เกินก็ยอมขาดการเช่ือมโยง

“รูบางอยางในทุกๆ เร่ือง และรูทุกเร่ืองในบางอยาง”
การคิดเชิงกวาง คือ การคิดหา
เหตุหาผล หรือสิ่งท่ีเกี่ยวของกับ
Subject of Mind Map ท่ีเรากําลัง
ใหความสนใจอยูในขณะน้ัน ตัว
อยางเชน หากเรากําลังสนใจเร่ือง
ของการเมือง เราก็มาหาสิ่งท่ีเกี่ยว
ของกับการเมืองวามีอะไรบาง
อยางน้ีเรียกวาการคิดเชิงกวาง

การคิดเชิงลึก คือ การลงลึกในรายละเอียดในเร่ืองใด เร่ืองหน่ึง เชน หากคิดเร่ืองการเมือง เราตองการ
คิดเชิงลึกในเร่ืองของ สื่อมวลชน เราก็คือตอไป เชน สื่อมวลชน การเปดเผยความจริง การตรวจสอบ
สส การรับเงินนักการเมือง

สําหรับภาพประกอบ ก็ใชโปรแกรม MindManager ชวยในการเขียน Mind Map การคิดในสองมิติ
(กวาง และ ลึก) ทําใหเรามองเห็นภาพรวม ในขณะเดียวกันก็เขาใจรายละเอียดระดับลึกลงไปได น่ีคือ
ขอทนาสนใจของ Mind Map



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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(Factual)

(Problem Solving)

(Generate New Ideas)

(Obstacles)

(Problem Solving)

(Negative Motion)

(Problem Solving)

(Bird Eye view)
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concept of Mind Map (R)

www.mind-map.com
www.mindjet.com
www.mindmapper.com
www.mindgenius.com
www.glocalization.org
www.prachasan.com

เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง การประยุกตใชแผนท่ีความคิดในการบริหารจัดการ
(Mind Map for Management)  โดย เภสัชกรประชาสรรณ แสนภักดี M.P.H. CMU

ศูนยฝกอบรมภูมิปญญาสูสากล - Glocalization Training Center, Khon Kaen

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
ฝนอนาคต

draw

picture

photo

จัดกลุม

ขอความเช่ือมโยง

Link

http://www.mind-map.com
http://www.mindjet.com
http://www.mindmapper.com
http://www.mindgenius.com
http://www.glocalization.org
http://www.prachasan.com


อาจารย ใหญ  
Mind Map (R)

เน นคำ

จ ัดกล ุ ม

การใช ส ี

ใช คำ & ใช พยางค 

ความค ดิ

ข อเสนอแนะ

ความค ดิ(Ideas)

วาดภาพ

ภาพถ าย

Clipart

ภาพ (Images)

รายละเอ ียด

การพ ดู

การประช มุ

การนำเสนอ
จดบ นัท กึ

งาน

การพ กัผ อน

การเง นิ
วางแผน & การจ ดัการ

ช วยจด

ช วยจำ
การเร ยีน

มองอด ตี

ค ิดป ัจจ ุบ ัน

วาดฝ ันอนาคต
กระต ุ นความค ดิสร างสรรค 

จ บัความค ดิ

รวบรวมความค ดิ
การระดมสมอง

การประย กุต ใช 

กระดาษวางแนวนอน

กระดาษไม ม ี เส น

สามส ี
ใช ส ีท ี แตกต าง

เส นหนาไปหาบาง
จากกลางไปขอบ1 2 จ ัดลำด ับก อนหล ัง

สำค ัญมากนอก

BOI - Basic
Ordering Ideas

ประเด ็นร วม

ลากเส นเช ื อม

กฎพ  ืนฐาน

เว ็บไซต  Tony Buzan

www.mind-map.com

คร ู ไทย สอน
Mind Mapwww.tanyaPH.com

www.mindmapper.com

www.mindjet.com
เว ็บไซต ไทย ห ัวใจสากล

ท ุกเร ื องเก ี ยวก ับ Mind Map

www.prachasan.com

www.mindgenius.com

Website

น  ัก เร  ี ยน

ข าราชการ

คร ู/ อาจารย 

ผ ู บร ิหาร

ว ิทยากร

พ ิธ ีกร

น ักว ิชาการ

ประชาชน

NGOs

ใครใช   Mind Map

Project 2003

MS Office

PDF file

Webpage

D-Mind Map

Subject of
 Mind Map

WAIS

ส มัพ นั
ธ 

สร ปุความค ิดรวบยอด
เร ื อง แผนท  ีความค ดิ
โดย ภก.ประชาสรรณ 

http://www.mind-map.com
http://www.tanyaPH.com
http://www.mindmapper.com
http://www.mindjet.com
http://www.prachasan.com
http://www.mindgenius.com


ศ.ดร.เกร ียงศ ักด ิ  เจร ิญวงศ ศ ักด ิ 

ผ  ูชนะ 10 ค ดิEdward de Bono

การค ดิด วยหมวก 6 ใบ

การค ดิแนวข าง
(Lateral Thinking)

โยน โิสมนส กิาร
การค ดิเช งิพ ทุธ

การค ดิเช งิระบบ
(System Thinking)

เร  ืองราวของความค ดิ

การเข ยีนแผนท  ีความค ดิ
(Mind Mapping)

เข ยีนแผนท  ีมโนท ศัน 
(Concept Mapping)

วาดภาพความค ดิ
(MindScape)

สร างภาพความค ดิ
(Visualize Thinking)

เคร  ืองม อืจ ดัการความค ดิ

X5

2002
MindManager Series

3.5

4.0

MindMapper series

MindGnius

CU Map

Free Mind

Mind Mapping

Inspiration 7.0b

CMap
Concept Mapping

MS Visio 2003

Axon2005
Visualize Thinking

ซอพท แวร 
(Softwares)

จ ดัทำแผนท  ีความร  ู

การแสวงหาความร  ู

การแลกเปล  ียนความร  ู

การเผยแพร ความร  ู

การจ ดัการความร  ู

ห องสม ดุส วนต วั

ฐานข อม ลูความร  ู
คล งัความร  ู

เร  ืองการค ดิ

บ รูณาการความร  ู

ร กัการอ าน
การเร ยีนร  ู

การพ ฒันาต อเน  ือง

การค ดิเช งิกว าง-การค ดิเช งิล กึ

ใหญ 

โยง

แยก

ย อย

การค ดิแบบ 4 ยอ

Begin with the End in Mind

Radiant Thinking

Whole part Whole

Think Big

Main Ideas

การจ ัดการความค ิด
Ideas Management

Concept

การจ ัดการความค ิด Ideas Management
โดย ภก.ประชาสรรณ  แสนภ ักด ี

do
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การบ รูณาการภายในว ชิา
เด ยีวก นั ม กีารเร ยีงลำด บั
ห ัวข อ เน  ือหาสาระตาม
ความเหมาะสม

ร ปูแบบ

Cellular or Fragmented

เน  ือหาสาระ 2 ห วัข อ
สามารถสอนเช  ือมโยง
ส มัพ นัธ ความค ดิถ งึก นั

ร ปูแบบ

Connected

ในการสอนแต ละห วัข อ
สามารถนำท กัษะต างๆ 
บ รูณาการร วมก นั

ร ปูแบบ

Nested

เน  ือหาสาระหร อืความค ดิ
รวบยอดของ 2 กล  ุมสาระ
การเร ยีนร  ูท  ีส มัพ นัธ ก นันำมา
จ ดัสอนในเวลาเด ยีวก นั

ร ปูแบบ

Sequenced

เน  ือหาสาระหร อืความค ดิ
รวบยอดของ 2 กล  ุมสาระ
การเร ยีนร  ูท  ีม บีางส วน
คาบเก  ียวก นั

ร ปูแบบ

Shared

เป น็การบ รูณาการระหว าง
กล  ุมสาระการเร ยีนร  ูหลายกล  ุม
ม กีารกำหนดห วัข อเร  ืองแล ว
เช  ือมโยงไปส  ูเน  ือหาสาระของ
กล  ุมสาระการเร ยีนร  ูต างๆ 
ท  ีส มัพ นัธ ก นั

ร ปูแบบ

Webbed

เป น็การบ รูณาการโดย
ม  ุงฝ กึท กัษะใดท กัษะหน ึ ง
ในหลายกล  ุมสาระการเร ยีน

ร ปูแบบ

Threaded

เน  ือหาสาระหร อืความค ดิ
รวบยอดของกล  ุมสาระการ
เร ยีนร  ูต างๆ ท  ีคาบเก  ียวก นั

ร ปูแบบIntegrated

เป น็การนำความร  ูท  ีได 
เร ยีนร  ูจากกล  ุมสาระ 
การเร ยีนร  ูต างๆ มาใช ร วมก นั

ร ปูแบบ

Immersed

เป น็การนำความร  ูท  ังท  ี
เร ยีนร  ูและได มาจากแหล ง
เร ยีนร  ูต าง ๆเช  ือมโยงก นั

ร ปูแบบ

Networked

ร ูปแบบการ
บ ูรณาการ
องค ความร ู 

ร ปูแบบการบ รูณาการหล กัส ตูร Fogarty (2002)
จากหน งัส อื การจ ดัการเร ยีนการสอน แบบบ รูณาการ

ผศ.ดร.ส ริ ิพ ชัร   เจษฎาว โิรจน 
mapping โดย เภส ชักรประชาสรรณ  แสนภ กัด ี



การแสวงหาความค ดิร วมก นั
ระหว างสมาช กิ

เป น็แนวทางไปส  ูการแก ป ญัหา

เป น็การค ดิแบบไร แบบแผน
(Free-Form Thinking)

การระดมสมองค อือะไร

เป ดิโอกาสให ท กุคนได แสดง
ความค ดิเห น็ได อย างอ สิระ

ฟ งัความค ดิเห น็ผ  ูอ  ืน

ปร มิาณความค ดิย  ิงมากย  ิงด ี
ไม จำเป น็ต องด เูหต ผุล

ออกนอกล  ูนอกทางได 

ห ามว จิารณ ระหว างแสดง
ความค ดิเห น็

หล กีเล  ียงการปะทะคารม

นำส  ิงท  ีได ไปปร บัปร งุต อไป

กฎในการระดมสมอง

เม  ือต องการต  ังห วัข อป ญัหา
เพ  ือจะใช ทำก จิกรรมใดๆ 

เม  ือต องการว เิคราะห ปฺ ญัหา

เม  ือต องการหาแนวทางในการ
แก ไขป ญัหา

อย าใช พร ำเพร  ือ

ประส ทิธ ภิาพจะต ำ

ผ  ูเข าร วมเก ดิความเบ  ือหน าย

ข อระว ัง

เม  ือไรจะใช เทคน คิระดมสมอง

ขยายม มุมองด วยก นั

มองภาพรวม/ภาพใหญ 

สำรวจป ญัหา
(Define Problems)

แยกแยะรายละเอ ยีด

ลงล กึให หลากหลาย

สร างความค ดิ
(Generating Ideas)

โยงเข าหาก นั

บ รูณาการความค ดิ

พ ฒันาหนทางแก ไข
(Developing the Solution)

ข  ันตอนในการระดมสมอง

แผ นใหญ 

แผ นเล ก็
กระดาษเปล า

ปากกาส ี 3 ส ี
กรณ ีใช  Manual

Projector

NotebookMindManager

MindMapper

Inspiration

Softwares

กรณ ีใช  Computer

อ ุปกรณ ในการระดมสมอง

รวบรวมความค ดิ

จ ดัระเบ ยีบข อม ลู

จ ัดทำผ งัเคร อืญาต ิ
(Affinity Diagram)

czแผนผ งัแสดงเหต แุละผล
(Cause & Effect Diagram)

ใช เคร  ืองม อือ  ืนร วม

นำข อม ลูไปใช ต อ

การระดมสมอง
Brainstorming

ควบค มุเวลาท  ีใช  ส วนใหญ ใช เวลา 30-40 นาท ี
แต หากย งัคงความค ดิต อเน  ืองก เ็พ  ิมเวลาได 

การระดมสมอง- Brainstorming จากหน งัส อื 17 เคร  ืองม อืน กัค ดิ
Mapping by เภส ชักรประชาสรรณ  แสนภ กัด  ีศ นูย ฝ กึอบรมภ มู ปิ ญัญาส  ูสากล

ท กุคนม สี วนร วม

ไม ม ใีคร Dominate

ท กุความค ดิม คี า

เน นปร มิาณ
มากกว าค ณุภาพ



เป น็แผนผ งัท  ีใช แสดงความส มัพ นัธ 

อย างเป น็ระบบระหว างหลายๆ สาเหต ุ

ท  ีเป ็นไปได ท  ีส งผลกระทบให เก ดิ
ป ัญหาหน  ึงป ัญหา

ผ งัสาเหต แุละผลค อือะไร

เม  ือต องค นหาสาเหต แุห งป ญัหา

เม  ือต องการเร ยีนร  ูป ญัหาร วม
ของแผนกหร อืฝ ายท  ีแตกต าง

ต องการนำไปส  ูการระดมสมอง
ให สมาช กิเห น็ภาพรวม

เม  ือไรจ งึจะใช ผ งัก างปลา

กำหนดประโยคป ญัหา
ท ี ห ัวปลา

กำหนดกล  ุมป จัจ ัยท  ีจะทำ
ให เก ดิป ญัหาน  ัน ๆ

ระดมสมองเพ  ือหาสาเหต ุ
ในแต ละป จัจ ยั

หาสาเหต ุหล กัของป ญัหา

จ ดัลำด บัความสำค ญัของสาเหต ุ

ใช แนวทางการปร บัปร งุท  ีจำเป น็

ว ิธ ีการสร างผ งัก างปลา

ผ ังก างปลา
Fish Bone Diagram

แผนผ งัอ ชิ กิาว า
Ishikawa Diagram

แผนผ งัสาเหต แุละผล
Cause and Effect
Diagram

okok ช  ือท  ีใช เร ยีก

ส วนป ญัหา หร อืผลล พัธ  (Problem or Effect)
จะแสดงอย  ูท ี ส วนของห ัวปลา

Man คนงาน

Machine เคร  ืองจ กัร

Material ว ตัถ ดุ บิ

Method กระบวนการ

Enviroment ส  ิงแวดล อม

MIS สารสนเทศ

ป ัจจ ัยท ี ส งผลกระทบต อป ัญา
น ยิม 5M 1E

สาเหต หุล กั

สาเหต ยุ อย

ส วนสาเหต ุ (Cause)

ส วนประกอบของ
ผ ังก างปลา

ต วัอย างผ ังก างปลา

    ผ ังก างปลา
 F ish Bone
   Diagram

แผนผ งัสาเหต แุละผล-Fish Bone Diagram จากหน งัส อื 17 เคร  ืองม อืน กัค ดิ
Mapping by  เภส ชักรประชาสรรณ  แสนภ กัด  ีศ นูย ฝ กึอบรมภ มู ปิ ญัญาส  ูสากล



วางแผนประจำว ัน

วางแผนส ัปดาห 

ต ั งเป าหมาย

ระบ ุพ ันธก ิจ ค าน ิยม

1 โปรแอคท ีฟ

2
เร ิ มต นด วย
จ ุดม ุ งหมายในใจ

3 ทำส ิ งสำค ัญก อน

4 ค ิดแบบชนะ/ชนะ

5
เข าใจผ ู อ ื นก อน
แล วจ ึงให ผ ู อ ื นเข าใจเรา

6
ผน ึกพล ังประสาน
ความแตกต าง

7 ล ัลเล ื อยให คมอย ู เสมอ

อ ุปน ิส ัย

อ ุปน สิ ัย

หล ักการ

กรอบความค ิด

Framework

การเป ็นแบบอย าง
(Modeling)

การกำหนดท ิศทาง
(Pathfinding)

การปร ับแนวทางให สอดคล อง
(Alignment)

การปลดปล อยศ ักยภาพ
(Empowerment)

บทบาทท ั ง 4 
ของการเป ็นผ ู นำ

เคร  ืองม อื

The 8th Habit

First Thing First

The 7 Habits of 
Highly Effective People

หน งัส อืสามเล ม
อ านประกอบก นั

อ ุปน ิส ัย 7 ประการ
7 Habits Highly 

Effective People
(Stephen R. Covey)

ประสานพล ัง

นำเสนอกรอบแนวค ิดในแบบ M i n d  M a p
โดย  เภส ัชกรประชาสรรณ  แสนภ ักด ี M.P.H.

ศ ูนย ฝ ึกอบรมภ ูม ิป ัญญาส ู สากล - Khon Kaen,  T HA I L AN D
www.prachasan.com

อ างอ ิงข อม ูลจาก : T h e  8th H a b i t  F ro m E f fec t iveness t o  Great ness
โดย  S t eph en  R .  C o v e y  (www.The8thHabit .com)

Glocalization Training Center
Your Dream, We Do

ความฝ  ั นอยท  ี   ท   าน  งานสร   า งสรรค   อย  ู   ท  ี   เ ร า

http://www.prachasan.com
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MindManager
for Brainstorming

I. The Group

Leader

Reviews guidelines

Provides definition of problem

Controls session
Stay focused

No domination

Encourages
Creativity

Participation

Participants
From diverse backgrounds

Broad range of experience

Recorder

May or may not participate

Enters ideas in MindManager

Entries are anonymous

II. The Guidelines

Set a time limit

Extend session  if
ideas are flowing

Anything goes!

No criticism or qualifying of ideas

The more ideas, the better

III. The Process

Start MindManager's Brainstorm mode

Enter ideas as they come
Random order OK

Keep up with the flow

Topics for new ideas

Subtopics expand existing ideas

IV. Postsession work

Clarify,  discuss
and prioritize

Rearrange branches into logical order

Use colors and boundaries
for classification

Use highlights for emphasis

Assign priorities or other
stock icons where useful

Connect  dependent  ideas
with relationship arrows

If  necessary,
convert a map
into

Web site

Word document

PowerPoint
presentation

Distribute  completed
map to participants as a
record of the session

Identify  practical
solutions

Evaluate

Test

Review

Create action plan
map

Next steps

Dates

Responsibilities

© Mindjet 2003
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MindManager  for
Information Management

I. Define
Information Needs

Create a map with a
set of general topics

For  large  amounts
of  information  use
several Multimaps

II.  Collect
Information

Use a Topic for
each category

Use Subtopics, Callouts
and Floating Topics

Create Notes
Summaries

Literature references

Link to  related
documents  using
hyperlinks

Text documents

Graphics

Spreadsheets

Web pages

III.  Organize
Information

Arrange topics into a hierarchy

Add visual cues

Colors for classification

Highlights for emphasis

Boundaries for grouping

Icons  and
images  for
meaning

Relationship  arrows  show
connections and dependencies

Use Multimaps to link related maps
together

IV. Use
Information

Printed maps  keep
information at your fingertips

Create  informational
Web site

File>Save As Web Pages

Export to Word in
outline form

File>Send To>Word Document

As notes for presentations

As the basis for a
more detailed paper

Create  a  PowerPoint
Presentation

File>Send  To>PowerPoint
Presentation

© Mindjet 2003

Info  Map  Information  Management.mmap   6/7/2005    Mindjet Team



MindManager  for
Meeting Management

I.  BEFORE
the meeting

Define the
meeting objective

Use the Central Topic

Brainstorm  topics
for discussion

Create a Main Topic

State the objective for the topic

Reorganize  and
prioritize  topics  to
create an Agenda

Keep to a reasonable number of topics

Use Subtopics  for
categories within Topics

Place most important topics first

Distribute prior  to meeting to help
participants prepare

Include a Topic with
meeting guidelines, for
example:

Arrive and start on time

Stick to the agenda

Focus discussion on the agenda

Listen to understand

Respect different view points

End on time

Optional

II.  DURING
the meeting

For each topic
Refer to Agenda map

Direction

Focus

Objective

Use Focus on Topic (F3) command

Collect ideas on
agenda map

Record  ALL
contributions

Encourages participation

Instills confidence

Fosters creative thinking

Include a Topic to
collect unrelated ideas
for future consideration

Note consensus decisions

III.  AFTER
the meeting

Edit the map

Reorganize and reword

Stay true to actual events

Code special items
e.g.  consensus
opinions  and
decisions

Icons

Colors

Fill/Highlights

Indicate
dependencies

Relationship
arrows

Distribute  to
participants

Reminder of meeting outcomes

Basis for future actions

Publishing options

Map

Web site

Word document

PDF

© Mindjet 2003
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PDCA
Deming

Practical PDCA

1930

Walter Shewhart

Shewhart

Bell Laboratories

1950 W.Edwards Deming

Deming

Deming

Ac
t D

o

SMARTER

Specific

Measurable

Acceptable

Realistic

Time Frame

Extending

Rewarding

(Plan)

 1

 2

Outcomes

Output

Process

 3
(Flow chart)

(Do)

 4

(Gantt Chart)

(Check)

 5

(Act)

 7

 6

(Tools)

Flow chart

Histogram

Pareto Chart

Fishbone Diagram

Check sheet

Control chart

Scatter Diagram

Brainstorming

 Deming  cycle Mind Mapping   M.P.H.

pdca  (2).mmap    5/27/2005   .



30 

OTOP

30 

The Best and The Brightest

Computer 

 CEO

IPR

VC Funds

Incubator

VC Funds

ASEAN

Asian Bond

FTA

Fashion city

Software

Strategies Programs ProjectGoal

THAKSINOMICS MIND MAP

Mind Map   

Mind  Map . . . .

PM's Mind Map  (2).mmap  5/29/2005  Prachasan Saenpakdee



1 Brainstorming

2 Define the problem clearly

3 Analyse the problem

4 Collect data

5 Interpret the data

6 Generate possible solutions

7 Agree the best solutions

Implement solutions

Monitor and evaluate

8 Cost-benefit analysis

9 Present solutions

Problem-Solving
Process

Brainstorming
* No Criticism
* Freewheel
* Quantity
* Record all ideas
* Incubate



1.This is the
CENTRAL TOPIC
Type your main

idea here

2. This is a
main topic

2a. This is a subtopic

2b. This is
a callout

Then read clockwise
from step 2 on.

3. Basic
rules

3a. To insert a
new main topic

Select the title

Hit  ENTER
or INSERT

3b. To insert a
new subtopic

Select the main topic

Hit INSERT

3c. To put any
text in edit mode

Select with a
cursor or mouse

Hit F2

3d. To move
topics around

Click down on a
topic with a mouse

Drag and drop the
topic where you
want it to be

Release the click

4. Use the Map
Marker picker to
insert icons:

5.  Enhance
your map

Select colors
for text

Select colors
for line

Highlight text

6. And more ...

Insert
hyperlinks

For more
details,  go
to Learning
Center

or MenuHelp
Learning Center

Print this map for quick
reference when building
your first maps

START HERE

2c. This is a
floating topic

QuickStart map.mmap  6/7/2005  Mindjet Team



I'm working 
on it! 

Smart

Educated

Enthusiastic
Strong sides

Meeting people

Graham Greene
Marques

Oscar Wilde

Good books
Run, Lola, Run

Amelie

La vita e bella

European Films

Like 

Football

SportsHiking

Cycling
Travelling

War games

Hobbies

Absent-minded

Lazy

Get bored soon

Too talkative

Weak sides

Vice-president
in a food company 

Worked 5 years in USA

Studied 2 years in Japan
Experience

Abroad
Have many

Argue often

Need to meet
more often 

Friends

Fluent English

Good Japanese

Languages

Type fast

Macintosh

Windows

DOS

Computer skills

Skills

Me 



คู มื อ โ ป ร แ ก ร ม  MindManager X5                

ศู น ย ฝ ก อ บ ร ม ภู มิ ป ญ ญ า สู ส า ก ล 1 Your Dream, We Do

The MindManager X5 interface
ภาพตอไปน้ีแสดงหนาตาสวนประกอบตางๆ ของโปรแกรม MindManager รุน X5 ซ่ึงเปนเวอรชั่นลาสุด

ของบริษัท Mindjet

Help resources
ระบบชวยเหลือผูใชงานโปรแกรม MindManager X5

• กดปุม F1 จากน้ันโปรแกรมจะแสดงหนาตางระบบชวยเหลือขึ้นมาใหผูใชงานเลือกระบบที่
ตองการความชวยเหลือ (Contents , Index, Search)
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เมื่อเปดระบบชวยเหลือขึ้นมาครั้งแรกโปรแกรมจะแสดงขอมูลรายละเอียดของ MindManager X5 ดังน้ี

                              
Welcome to MindManager X5
MindManager®, Mindjet's visual tool for brainstorming and planning, offers business professionals a more effective way to
electronically capture, organize, and communicate information and ideas.

As the digital alternative to note-pads, flipcharts and white boards, MindManager increases productivity through faster
understanding, better decisions and reduced meeting time.  

XML-based MindManager seamlessly integrates with Microsoft® Office® and Enterprise data sets to harness corporate
knowledge.

MindManager Editions
MindManager X5 Pro maximizes performance by helping business professionals and teams achieve more in less time.
Run more effective meetings and accelerate decisions using proven content organizing methods.

X5 Pro seamlessly integrates with Microsoft® Word, PowerPoint®, Outlook® and Project to increase productivity and
jump-start business projects. Save time by brainstorming and planning visually, then exporting content to professional
Web pages, graphics, PDF files or MPX file format for integration with leading Project Management tools.  

Smart Map Parts, built with SmartMapX Technology™, support dynamic integration with third-party data sources, including
search results, news feeds, and proprietary information.  
MindManager X5 features cutting-edge tools to make brainstorming and planning fast and effective.  Save time and
increase productivity when managing information, outlining large documents, planning presentations, and more.

With MindManager X5, you can quickly capture and organize topics in visual hierarchies before exporting to a variety of
popular formats, including professional Web pages and presentations. X5 seamlessly integrates with Microsoft® Word and
PowerPoint® to strengthen communication and cut presentation prep time in half.  

This latest MindManager release features a Windows® XP-based user interface, rich text notes, and an extensive library
of icons and images to visually convey meaning.

• คลิกที่เมนูคําส่ัง Help – MindManager Help เพื่อเปดการใชแฟมระบบชวยเหลือ

ใชงาน Contents , Index, และ Search ในการคนหาขอมูลระบบชวยเหลือ ซ่ึงโปรแกรม
MindManager จะแสดงขอมูลคําอธิบายอยางละเอียด หากตองการพิมพขอมูลจากระบบชวย
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เหลือก็ใหกดปุม Print เพื่อพิมพหัวขอที่ตองการ  จากน้ันโปรแกรมจะแสดงหนาตางโต
ตอบ

Print the selected topic - พิมพเฉพาะหัวขอที่เลือก
Print the selected heading and all subtopicx - พิมพหัวขอที่เลือกและรายละเอียดยอยของหัวขอ
ดังกลาว

• ขอความชวยเหลือจาก Learning Center pane เพื่อเรียนรูจากระบบ Animated tutorial ซ่ึง
ในระบบการชวยเหลือของ Learning Center จะมีบทเรียนสําหรับใหผูใชงานไดศึกษาเปน
ตัวอยางในลักษณะ animation presentation หลากหลาย
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ระบบชวยเหล่ืออ่ืนๆ ของ Learning Center

ในสวนของ Map Gallery โปรแกรม MindManager X5
ไดเตรียมตัวอยางแผนที่ความคิดไวใหเราศึกษาดวย
เชน หากเราสนใจเรื่องการวางแผนโครงการดวย
แผนที่ความคิด (Info Map Project Planning)



คู มื อ โ ป ร แ ก ร ม  MindManager X5                

ศู น ย ฝ ก อ บ ร ม ภู มิ ป ญ ญ า สู ส า ก ล 5 Your Dream, We Do

หากเราไมรูจะเริ่มตนการเขียนแผนที่ความคิดอยางไรก็อาจจะเปดตัวอยาง แผนที่ความคิดจาก Learning Centerน้ี
ได เพราะน้ีเปนขอแนะนําจากมืออาชีพที่บริษัทผูผลิต Software แนบมาใหดวย

หมายเหต ุ: animation tuturial บางสวนเราจะตอง download มาจากอินเตอรเน็ต ดังน้ันหากมีความตองการนํามา
ใชงาน ก็จะตองเชื่อมตออินเตอรเน็ต (internet connection)

Online resources
ที่ศูนยใหการสนับสนุนลูกคาของ Mindjet ซ่ึงเรียกวา Mindjet Support Center ไดเตรียมขอมูลอ่ืนๆ ไวใหกับลูกคา

• Knowledge base article with answer to commin question – ความรูพื้นฐานสําหรับคําถาม คํา
ตอบทั่วๆไป

• A user-to-user forum - ประชาคมคนใชคุยกับคนใชงานโปรแกรมดวยกันเองเพื่อแลกเปล่ียน
ประสบการณ

• License key and registration help – ระบบชวยเหลือเกี่ยวกับลิขสิทธิ์การใชโปรแกรม รวมทั้ง
การจดทะเบียน

• Service pack download – การดาวนโหลด สวนปรับปรุงเพิ่มเติมของโปรแกรม
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• PDF format help guide – เอกสารระบบชวยเหลือ (คูมือการใช) ในรูปแบบของแฟมเอกสาร pdf
file

• Resource for advance user – ทรัพยากรที่จําเปนสําหรับผูใชงานขั้นสูง

เว็บไซตอยางเปนทางการ
                       www.mindjet.com

ที่อยูบริษัทสําหรับการติดตอ

หนาตาเว็บไซตของ Mindjet

http://www.mindjet.com
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มีขาวสารใหม ๆ รวมทั้งมีโปรแกรมรุนใหม ๆ ให download มาทดลองใชงาน



Glocalization Training Center

ขั้นตอนในการบันทึกการประชุมกลุมดวยแผนที่ความคิด (Mind Mapping)
1. เอาไมหนีบ หนีบกระดาษไวบนกระดานหรือวิธีการอ่ืนที่ยึดกระดาษไวไดดี
2. ผูบันทึกขอมูล ทําหนาที่บันทึกประเด็นตางๆ ในการประชุมลงไปบนกระดาษ โดยเริ่มตนจากการ

เขียนหัวเรื่องในการประชุม (Subject of Mind Map) ไวบริเวณกลางหนากระดาษ
3. เมื่อมีการนําเสนอประเด็นหลัก (main branch) ผูบันทึกการประชุมจะเริ่มใชปากกาปลายตัดลากเสน

หนาออกไปจากจุดกลางหนากระดาษ ไปในทิศทางใดก็ได โดยใหเสนหนาแตละเสน แทนประเด็นหลักแตละ
ประเด็น

4. ภายหลังจากการลากเสนหนาดังกลาวแลว ผูบันทึกการประชุมจะจดบันทึกขอมูลบริเวณดานบนของ
เสนหนาดังกลาว โดยในการบันทึกขอมูลดังกลาว หามเขียนประโยคยาวๆ แตตองพยายามเขียนใหส้ันกระชับแต
ไดใจความครอบคลุม โดยเลือกเขียนคําหลักที่มีใจความสําคัญ (key words) หรือวลีสําคัญเทาน้ัน ในกรณีที่
ประโยคยาว ก็ใหที่ประชุมในกลุมชวยกันสรุปเปนคําส้ันๆ

5. เมื่อมีการบันทึกประเด็นยอย (sub branch) ผูบันทึกการประชุมจะใชปากกาเมจิกปลายแหลม ลาก
เสนออกไปจากประเด็นหลักเกี่ยวของกับประเด็นยอยดังกลาว โดยลากออกไปในทิศทางใด ๆ ก็ได โดยใหเสนเล็ก
แตละเสน แทนประเด็นยอยแตละประเด็น

6. บันทึกคําหลักที่เกี่ยวของกับประเด็นยอยดังกลาว ในบริเวณดานบนของเสนเล็กน้ัน
7. หากมีประเด็นเสริม ที่เกี่ยวของกับประเด็นยอยดังกลาวก็ลากเสนบางๆ ตอจากเสนเล็กออกไปในทิศ

ทางใด ๆ ก็ได และบันทึกคําหลักที่เกี่ยวของกับประเด็นเสริมน้ันไวเหนือเสน
8. หากตองการสีสันที่สวยงาม และสามารถจัดหมวดหมู หรือ แยกแยะประเด็นไดชัดเจน ตลอดจนอาน

งาย ผูบันทึกการประชุมอาจบันทึกความคิดเกี่ยวกับประเด็นหลัก ประเด็นยอย และประเด็นเสริมดวยปากกาสีตาง
กัน

9. หากสังเกตใหดี เราอาจพบวา การลากเสนดังกลาว คลายกับการแตกกิ่งกานของตนไมที่มีกิ่งและกาน
ใหญเล็กที่เชื่อมโยงกัน และแผกระจายออกไป (tree diagram)

10. ผูบันทึกการประชุม อาจวาดรูปภาพ เปนสัญลักษณแทนขอความตางๆ ก็ได (หรือมีทั้งภาพและขอ
ความส้ันๆ ก็ได) การใชภาพวาด จะชวยสรางสีสันใหกับขอมูล ชวยกระตุนความสนใจของผูอาน/ผูฟง ไดงาย และ
นาน

11. หากตองการแตกประเด็นใดลงไปในรายละเอียดเฉพาะ ก็อาจนําเรื่องดังกลาวมาบันทึกในกระดาษ
แผนใหม โดยเขียนประเด็นหลักที่ตองการลงรายละเอียดอยูตรงกลางหนากระดาษ แลวแตกประเด็นยอยๆ ออก
ไป คลายกิ่งกานของตนไม

12. ในกรณีตองการจัดความสําคัญของประเด็นหลักตางๆ ผูดําเนินการประชุมอาจแจกกระดาษสติก
เกอรสี ใหแกผูเขารวมประชุมเพื่อติดในประเด็นที่ตนเห็นวาสําคัญ

เอกสารอางอิง : การประชุมอยางสรางสรรค ศิลปะแหงการสรางพลังเพื่อการเปล่ียนแปลง โดย ชัยวัฒน ถิระพันธุ
ประธานสถาบันการเรียนรูและพัฒนาประชาสังคม (Civicnet Institute)
เอกสารประกอบการบรรยาย : เภสัชกรประชาสรรณ แสนภักดี  M.P.H.

ผูจัดการศูนยฝกอบรมภูมิปญญาสูสากล
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องคกรฝกอบรม เพ่ือการพัฒนาศักยภาพ ของ

บุคลากรในองคกรทุกระดับ ท่ีดําเนินงานในระดับ

ทองถ่ินท่ีทานเขาถึงไดโดยไมตองเดนิทางไกลไป

ถึงกรุงเทพฯ  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 
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