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Subject

of MIND MAP
การใช

รายละเอียด

จดบันทึก

วางแผน & การจัดการ

การเรียน

กระตุนความคิดส
รางสรรค

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 สะทอนความคิด

ชวยนําเสนอ

ชวงช้ันของความ
คิด

แสดงอารมย

สะทอนความคิด

เสนอความแตกต
าง

การจัดหมวดหมู

ขอความเช่ือมโยง

Link

Subject

of MIND MAP

Mind Map  
for Idea Management

เอกสารประกอบการบรรยาย

โดย เภสัชกร ประชาสรรณ์ แสนภักดี

ศูนย์ฝึกอบรมภูมิปัญญาสู ่สากล
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ค่ายเยาวชนเพื่อสร้างความเป็นผู้นำสำหรับเยาวชนที่มี    ความสามารถพิเศษ

ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ

วันที่ 20-22 มกราคม 2549



1. อยาตํานํ้าพริก....................................................
2. ยังไมเห็นนํ้า......................................................
3. โตเพราะกินขาว................................................
4. รถคันใหญ...................................รถคันเล็ก................................
5. คนอวนนอน................................คนผอมนอน.............................
6. นํ้ายอม..........................................กวานํ้ามัน
7. เมื่อเอามือไปถูกไฟท่ีรอนจัดก็จะ..................................................
8. แกวหลนถูกพื้นหินก็จะ................................................................
9. เขาสถานท่ีราชการ.......................................................................

10. ถาเจอสัญญาณไฟแดงก็ตอง.....................................................
11. คร้ังหน่ึงในชีวิตตอง.................................................................
12. คนอายุส่ีสิบการทํางาน....................กวาคนอายุสามสิบ
13. ถาถูกจ้ีในท่ีเปลี่ยวขาพเจาจะ....................................................
14. เดินทางในเวลากลางคืนควร....................................................
15. เมื่อฟาสาง...............................................................................
16. วิทยาลัยแหงน้ีนีอ้ยูแลว_วย



ผูชนะ 10 คิด
(ศ.ดร.เกรียงศักดิ ์
เจริญวงศศักดิ์

การคิดเชิงวิพากษ
(Critical Thinking)

การคิดเชิงวิเคราะห
(Analytical Thinking)

การคิดเชิงสังเคราะห
(Synthesis-Type Thinking)

การคิดเชิงเปรียบเทียบ
(Comparative Thinking)

การคิดเชิงมโนทัศน
(Conceptual Thinking)

การคิดเชิงสรางสรรค
(Creative Thinking)

การคิดเชิงประยุกต
(Applicative Thinking)

การคิดเชิงกลยุทธ
(Strategic Thinking)

การคิดเชิงบูรณาการ
(Integrative Thinking)

การคิดเชิงอนาคต
(Futuristic Thinking)

ผูชนะ 10 คิด
(ศ.ดร.เกรียงศักดิ ์
เจริญวงศศักดิ์



เร  ิมต นจากภาพรวม

มองอนาคตให ออก

สวมหมวกส ฟี าในการมอง

ฝ กึการมองแบบ Bird eye view

.ใช ความค ิดในเช 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 ิดในแบบส งัเคราะห  โยง หล ักการค ิด
ด วยม ิต ิ 4 ยอ
(ภก.ประชาสรรณ )

หล ักการจ ัดการความค ิดด วย 4 ยอ
โดย เภส ชักรประชาสรรณ  แสนภ ักด ี

Analytical Thinking

Analytical Thinking

Synthesis-Type Thinking

Integrative Thinking



คิดแบบสืบสาวเหตุปจจัย
คิดแบบแยกแยะ
สวนประกอบ

คิดแบบสามัญลักษณ

คิดแบบอริยสัจจ

คิดแบบอรรถธรรมสัมพันธคิดแบบเห็นคุณโทษ
และทางออก

คิดแบบรูคุณคาแท
-คุณคาเทียมคิดแบบเราคุณธรรม

คิดแบบอยูกับปจจุบัน

คิดแบบวิภัชชวาท

โยนิโสมนสิการ
11/1/2549 - v8

อิทัปปจจยตา

ปจจัยสัมพันธ

สอบสวน

ต้ังคําถาม

กระจายเน้ือหา

สวนประกอบยอย

การเช่ือมโยงกัน

ไมมีตัวตน

รูเทาทันธรรมดา

รูเทาทันส่ิงทั้งหลาย

ยอมรับความจริงที่เปนอยู

แกไขไปตามเหตุปจจัย

สาวผลไปหาเหตุ

ตรงจุด ตรงเร่ือง

ทุกข - สภาพปญหา

สมุทัย - เหตุเกิดแหงทุกข

นิโรธ - ความดับทุกข

มรรค - ทางดับทุกข

คิดตามหลักการ

หลักการ - ความมุงหมาย

ขาดโยนิโสมนสิการ
ไขวเขว

อัสสาทะ- สวนดี สวนอรอย

อาที่นวะ-สวนสี ขอเสีย
ชองเสีย 

ขอพกพรอง

ขอบกพรอง

นิสสรณ - ทางออก ทางรอด

พิจารณาการใชสอย

คุณคาแท

คุณคาพอกเสริม
(ตัณหา)

เรากุศล

เราคุณธรรม

กุศลภาวนา

Here and Now

มองอดีต-คิดปจจุบัน
เพ่ือฝนอนาคต

การคิดกอนพูด

พูดความจริง
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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

สะทอนความคิด

ชวยนําเสนอ

ชวงช้ันของความคิด

แสดงอารมย
สะทอนความคิด

เสนอความแตกตาง
การจัดหมวดหมู

ขอความเช่ือมโยง
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of MIND MAP

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


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. 

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. 



ลดเวลา

ช วยทบทวนเน  ือหา

ช วยจดบ นัท กึ

Learning
มองภาพรวม

เห น็ความเช  ือมโยง

เข าใจภาพใหญ 
Overview

เน นประเด น็

ลงล กึเน  ือหา
Concentration

ช วยการจำ

เร ยีกค นืความจำ

เห น็ภาพในใจ
Memorisingการจ ดัการเวลา

วางแผนทำงาน

วางระบบจ ดัระเบ ยีบ
Organising

เตร ยีมนำเสนอ

ผล ติส  ือนำเสนอ

ด งึด ดูความสนใจ

Presenting

ง ายในการส  ือสาร

เข าใจตรงก นั

ช ดัเจนในประเด น็

Communication
มองภาพรวมโครงการ

แยกย อยงานสำค ญั

จ ดัสรรทร พัยากร

Planning

วางแผนประช มุ

สร ุปประช มุ

แลกเปล  ียนความค ดิเห น็

okok Meeting

วางแผน

ใช เป น็ส  ือการอบรม

สร ปุการอบรม

Training

จ ดัระบบการค ดิ

สอนให ค ดิเป น็

ล  ืนไหล

Thinking

ข อตกลงร วม

ส ื อสารง าย

มองเห น็ภาพรวม
Negotiating

ช วยการระดมสมอง

จ ดักล  ุมความค ดิ

เสร มิการม สี วนร วม

Brain Blooming

การใช 
Mind Map

www.prachasan.com

Glocalization Training Center

http://www.prachasan.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 ิดเช 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 ัดทำแผนท  ีความร  ู

การแสวงหาความร  ู

การแลกเปล  ียนความร  ู

การเผยแพร ความร  ู

การจ ดัการความร  ู

ห องสม ุดส วนต ัว

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 ี
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Reform

ร ุนแรง High Tech
High Touch

รวดเร ็ว

Transformต อเน  ือง

เพ ิ มระด บั Connectivity

เก ดิ Interactivity

ม  ีMobility

คล ื นล ูกท ี  5

สภาพการเปล  ียนแปลง
(Mode of Change)

เง  ือนไขใหม  (New Condition)

ข อจำก ดัใหม  (New Limitation) Goods & 
Service

Information &
 Knowledge

ร ปูแบบการแลกเปล  ียนแบบใหม  
(New Trade)

การเร ียนร  ูแบบใหม  
(New Learning)

เราจะอย  ูรอดในสภาพการเปล  ียนแปลง
อย างม ีความส ุขได อย างไร ? (HOW?)

เราร  ูจ กัส ื อสารก บัคนมากข  ึน
แต กล บัไม ค อยร  ูจ กัเพ  ือนบ าน

เราร  ูจ กัโลกภายนอก (Outer space)
แต ก บัไม ร  ูจ กัโลกภายในต วัเรา (Inner)

Paradox of TIME

Leverage คนอ  ืน

ทำต วัเป ็น "HUB"

ต อง Balance

ต องม ี "Focus"

บ รูณาการ 
"Integration"

ฝ นัใหญ ได 
แต ต องร  ูจ ักต ัวเอง

พล ังของท องถ  ิน

Place
Product base

Knowledge base Product

พ ฒันา Skill Labor
Learn How
to Learn

"What W e  Believe

What W e  Think

สร าง Knowledge 
Worker

People

ส ิ งท ี ต องปร ับใหม 
(Paradigm Sift)

Resource Base
More for Less

Competency Base

Less for More New Work
Work New

เปล ี ยนจากส ังคมลดทอนกำล ัง
(Pullback Society)
ส ู ส ังคมเต ิมเต ็มพล ัง
(Cooperative Society)

Partnership
ห ุ นส วนร วม

เน นบ รูณาการ 
(Integration)

Collaborative
Network

หากม โีอกาสมาแล วเราจะฉวยโอกาสได อย างไร?

หากไม ม โีอกาสเราจะสร างโอกาสได อย างไร?
โอกาส - Opportunity

Con D o  Approach
เราทำได  เราทำได  !!!!

กระบวนท ศัน ใหม 
(Paradigm Shift)

SKILL - ท ักษะใหม 

Technology - เทคโนโลย ี

Innovation - นว ตักรรม

STI - สต ิ

Citizen Centered

Public Mind
ข าราชการอาช ีพ
ไม เพ ยีงอาช พีข าราชการ

Make it Big

Make it Lean

Make it Better

Make it Different

พ ฒันาการ

Clear and Clean
Care and Share

Shape and Sharp

SMART ราชการ

ระบบราชการใหม 

R e -Thinking Vision
Re-Imagine Action
Re-Managing

Re-Education

Re -TIME เพ ื ออย  ูรอด

ความต องการการเปล  ียนแปลง

ความต องการการม สี วนร วม

ความต องการความม ีอ สิระ

ความต องการท ี จะม ีความม ั นคง

Need ของคนย ุคใหม 
ประชาชนพ นัธ ุ ใหม  

ย างก าวแห งการเปล
 ี ยนแปลง

The Dance of Change

Inactive
  Reactive
  Proactive

   Interactive

Head - สมอง
Hand - ท กัษะ
Heart - จ ิตใจ

Health - ส ุขภาพ
Hom e - อบอ  ุน

เอกสารประกอบการบรรยายพ เิศษ การพ ฒันาองค การแห งการเร ยีนร  ู 
ภก.ประชาสรรณ   แสนภ กัด  ี     www.prachasan.com

อ างอ งิกรอบแนวค ดิจาก : THAILAND STAND-UP  ดร.ส ุว ิทย  เมษ นิทร ยี 

http://www.prachasan.com
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OTOP

30 

The Best and The Brightest

Computer 

 CEO

IPR

VC Funds

Incubator

VC Funds

ASEAN

Asian Bond

FTA

Fashion city

Software

Mind Map   

Strategies Programs ProjectGoal

THAKSINOMICS MIND MAP

Mind  Map . . . .

PM's Mind Map (2)  (2).mmap  11/1/2549  Prachasan Saenpakdee



แผนที่มโนทัศน (Concept Mapping)



MindScape : แผนภูมิมโนทัศน
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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    5/6/2005   .



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 ันธ ก นั

ร ปูแบบ

Webbed

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

ร ปูแบบ

Threaded

เน  ือหาสาระหร ือความค 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 ็นการนำความร  ูท  ังท  ี
เร ยีนร  ูและได มาจากแหล ง
เร ยีนร  ูต าง ๆ เช  ื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 พิ ชัร   เจษฎาว โิรจน 
mapping โดย เภส ชักรประชาสรรณ  แสนภ กัด ี



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

Info Map Brainstorming.mmap  11/1/2549  Mindjet Team
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 6  6 
Six Thinking Hats

หมวกสีขาว

พรอมรับขอมูล

มีขอมูลอะไรบาง

ขอมูลใดท่ีขาดหายไป

จําเปนตองหาขอมูลเพิ่มหรือไม

จะนํามาใชประโยชนอยางไร

หมวกสีเขียว

แทนตนไมท่ีงอกงาม

การแตกความคิดใหม

ความคิดท่ีสรางสรรค

ลองผิดลองถูก

เกิดการเคลื่อนไหว ทางความคิด

จินตนาการสูการ เปลี่ยนแปลง

เกิดการพัฒนาใหม

หมวกสีเหลือง

มองโลกในแงดี

มีความหวัง

พยายามแสวงหาคุณคา

แสวงหาประโยชน

มีเหตุผลประกอบ

นําไปสูรูปธรรม

หมวกสีดํา

มีความระมัดระวัง

พิจารณาความเหมาะสม

อยูบนบนฐานของมโนธรรม

อิงประสบการณ

ยึดมั่นวัตถุประสงค

หมวกสีฟา

แทนทองฟา

ใชควบคุมความคิด ท้ังหมด

การบริหารการคิด

สรางความลงตัว ของความคิด

อาศัยประสบการณ

เรียนรูเพื่อตัดสินใจ

หมวกสีแดง

แทนความรูสึก

อารมณอิสระ

ตัดสินบนฐานอารมณ

อารมณดีก็จะไดสิ่งดี

การคิดแบบหมวก 6 ใบ สรุปจาก Six Hats Thinking Edward de Bono

เขียนแผนภูมิความคิดโดย เภสัชกรประชาสรรณ แสนภักดี



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

จากหน ังส ือ Problem Solving in Groups โดย Mike Robson



(Whole) (Parts) (Whole)

+ =

Begin with The End in MindBegin with The End in Mind
มองภาพสุดทายกอนเริ่มตนมองภาพสุดทายกอนเร่ิมตน

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

สิ่งสําคญั ตองสําคัญ

First Thing FirstFirst Thing First

ใชหัว(คิด)ในการทํางาน
Mind MapMind Map
เครื่องทุนแรงท่ีเครื่องทุนแรงท่ี
ทรงประสิทธิภาพทรงประสิทธิภาพ

Think Win-Win

Synergize
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ค นพบ"เส ียง"ภายในตนเอง

เป น็แรงบ ันดาลใจให ผ  ูอ ื น
ค นพบ"เส ยีง"ภายในต ัวเขา

แก นแกนของหน งัส ือ
(Core Content)

1
โปรแอคท ีฟ

2 เร  ิมต นด วย
จ ุดม ุ งหมายในใจ

3 ทำส ิ งสำค ัญก อน

4 ค ดิแบบชนะ/ชนะ

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

6 ผน ึกพล ังประสาน
ความแตกต าง

7 ล ับเล  ือยให คมอย ู เสมอ

เช  ือมโยงเร  ืองเด มิจาก
Seven Habits

ความย ิ งใหญ 

ความธรรมดาสาม ัญ

ทางเล อืกของคนย ุคป ัจจ ุบ ัน

กาย

สต ิป ัญญา

จ ิตใจ

จ ิตว ิญญาณ

พ ฒันาตนเองในแบบ
บ ุคคลองค รวม

ค นหา"เส ียง"ของตนเองให พบ

พ ัฒนาตนเองในแบบองค รวม

ทำว ิส ัยท ัศน ให เป ็นจร ิงด วย
ว ิน ัย (Discipline)

ปร ับล ีลาช ีว ิตด วย
อ ุปน สิ ยั 7 ประการ

ย ึดม ั นในหล ักการ
ด วยมโนธรรมเป น็ท ี ต ั ง

ใช หน งัส อืเล มน  ีเป น็
Road Map ให ช ีว ิต

อ านไปค ดิไป

อ านไปฟ งัเส ียงภายในใจตนเองไปด วย

อ านไปลองทำไป

อ านแล วถ ายทอดไปย งัคนรอบข าง

อ านไปวาดภาพในใจไปด วย
(Mental Model)

ว ธิ กีารอ านและ
การใช หน ังส ือ

จ ัดการเวลา

ประสานพ ันธก ิจ
เข าก บัช ีว ิตประจำว ัน

First Thing First

Principle Center
Leadership

เร ยีนร ู ไปด วยก ัน

ใช พล ังสร างสรรค 
ในการสร างส ุข

The 7 Habits of Highly
Effective Families

หน ังส ือเล มอ  ืนท  ีควร
จะได อ านประกอบ

อ านแล วช วยให 
คนอ  ืนค นหาเส ียงต ัวเอง

ผ ู บร ิหารองค กรท ุกระด ับอ านแล วช วยให 
ร ู ว าตนเองย ังม ี
ศ ักยภาพไร ข ีดจำก ัด

มน ุษย เง นิเด ือนท ุกตำแหน ง

คร ู/อาจารย ท ี ต องสอนหน ังส ือ

น กัเร ยีน/น กัศ กึษาท  ีต องเร ยีนหน งัส ือ

คนท ี ควรจะได อ าน
หน ังส อืเล มน  ี

สร ุปบทเร ียนจาก
The 8th Habit

Stephen R. Covey



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 ิส ั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
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Glocalization Training Center
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First Thing First : Stephen R. Covey

1 Connect to Mission 3 Identified Goals 4 Organize Weekly 6 Evaluation
2 Reviews Roles 5 Week # 

ROLES GOALS REMINDERS MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY SUNDAY
วันท่ี......... วันท่ี......... วันท่ี......... วันท่ี......... วันท่ี......... วันท่ี......... วันท่ี.........

Physical
Social/Emotion
Mental
Spiritual
Sharpen the Saw

Roel # 1

Role # 2
Physical
Social/Emotion
Mental
Spiritual
Role # 3

Role # 4

Role # 5

Other Priorities Other Priorities Other Priorities Other Priorities Other Priorities Other Priorities Other Priorities

Daily : Exercise Integrety in the Moment of Choice
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