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วิทยากร ดร. ประชาสรรค แสนภักดี (www.prachasan.com) 
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ขอบเขตเนื้อหาการเรียนรู :  
           หลักสูตรการคิดดวยภาพ (Visual Thinking) เปนการเรียนรูการทํางานของสมองในแบบสรางสรรค  
เพื่อใช ศักยภาพการทํางานดวยการคิดเปนภาพ หลักการสําคัญที่เปนแกนของการเรียนรูจะยึดแนวคิด 
การมอง(Look) การเห็น(See) การสรางจินตนาการ(Imagine) และการแสดงออกมาเปนภาพ(Show) ซึ่งผู 
เรียนรูจะไดเรียนรูสามสวนหลักๆ ประกอบดวย 
      1) หลักการในการคิดดวยภาพ การทํางานของสมอง การคิดแบบตางๆ (Thinking, Visual Thinking 
and Brain work) 
      2) การเขียนภาพความคิดแบบตางๆ (ภาพภูมิความคิด-MindScape, ผังมโนทัศน-Concept Map และ 
แผนที่ความคิด-Idea Map) พรอมตัวอยางประกอบ 
      3) การประยุกตใชการคิดดวยภาพ และการเขียนภาพความคิดกับการทํางาน(Work) และชีวิต(Life) อาทิ 
การวางแผนชีวิต การวางแผนการทํางาน การประชุม การนําเสนอ การแกไขปญหา การขาย 
      4) การนําเสนอภาพความคิดในรูปแบบกระดาษหนาเดียว (A3,A4 One Page Report)  
 
รูปแบบของการเรียนรู  
        1) การบรรยาย แนวคิดโดยวิทยากร (พรอมเอกสารประกอบการเรียนรู) 
        2) การฝกปฏิบัติระหวางการฟงการบรรยายเพื่อการเขียนภาพความคิด โดยเปนการฝกระดับบุคคล 
การฝกเปนกลุม และการนําเสนอภาพความคิดเพื่อแลกเปลี่ยนความคิด 
        3) การแบงกลุมเพื่อการเพื่อการฝกปฏิบัติการประยุกตการใชงานภาพความคิดไปใชกับสถานการณ 
การทํางานจริง ประกอบดวยการวางแผนดวยภาพ(Visual Planning) การประชุมดวยภาพความคิด (Visual 
Meeting) การตัดสินใจดวยภาพความคิด(Decision Making) การแกไขปญหา(Problem – Solving)  
        4) การนําเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรูผลการฝกปฏิบัติการของกลุม(Show & Share Visual Ideas) 
        5) การนําเสนอตัวอยางโปรแกรมคอมพิวเตอร เพื่อการคิดเปนภาพ บน Notebook และ Tablet  
 
อุปกรณประกอบการเรียนรู 
         1) กระดาษ A4  พรอมปากกา ดินสอ และปากกาสีและสีเทียน (ปากกาสี จํานวนหลายๆ สี ) 
         2) กระดาษ Flip chart ควรจะมีขาตั้ง Flip chart  
         3) อุปกรณที่ตองการสําหรับวิทยากร Projector โดยวิทยากรจะนํา Notebook ไปเอง 
 
ระยะเวลาของการเรียนรู 
         การฝกอบรมใชเวลาประมาณ 6 ชั่วโมง ในการเรียนรู 
 
เอกสารประกอบการเรียนรู 
          ผูเขารวมการอบรมจะไดรับเอกสารความรูประกอบการเรียนรู พรอมทั้งตัวอยางภาพความคิด 
เพื่อเปนแนวทางในการนําไปประยุกตใช (จะจัดสงตนฉบับเปน file PDF เพื่อใหสามารถแจกจาย ทั้งใน 
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รูปแบบของเอกสาร และ electronics file แกผูเขารวมอบรม) 
 

ประโยชนที่จะไดรับจากการอบรม 
     1. ผูผานการอบรมจะมีความรูเรื่องการคิดดวยภาพ โดยเขาใจการทํางานของความคิด วิธีการคิด 
เครื่องมือการเขียนภาพความคิด รวมทั้งการวางแผนการพัฒนาความคิด 
     2. มีประสบการตรงในการคิดดวยภาพแบบตางๆ  
     3. มีความเขาใจการใชงานการเขียนภาพความคิด และการเลือกนําไปใชงานกับสถานการณตางๆ ทั้ง 
ในงานและการใชชีวิต 

คาใชจายของการอบรม 
       คาตอบแทนวิทยากร จํานวน 25,000 บาท (สองหมื่นหาพันบาทถวน) 
 
จํานวนผูเขารวมการฝกอบรม  
       เพื่อความสุขในการอบรมและการเรียนรู จํานวนสมาชิกที่เหมาะสม 30-100 คน 

กําหนดการฝกอบรม 
 
08.30-09.00 น.  ลงทะเบียนรับเอกสารประกอบการบรรยาย 
09.00-09.15 น. พิธีเปดการฝกอบรม  
                     ชี้แจงขอบเขตเนื้อหาการเรียนรู รูปแบบการเรียนรู และแนะนําวิทยากร 
09.15-10.30 น. เรียนรูหลักการ การเขียนภาพความคิด (Visual Thinking) 
                      - อุนเครื่องการเรียนรู (เตรียมกระดาษ ปากกาใหพรอม) 
                      - การทำงานของสมอง (กระตุนสมองระหวางการเรียนรู การมอง การเห็น การจินตนาการ) 
                      - การคิดดวยภาพ ทฤษฎี แนวคิด ตัวอยาง เครื่องมือ 
10.30-10.45 น. พักสมองรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม 
10.45-12.00 น. ปฏิบัติการคิดดวยภาพ (Visualize Ideas)  
                      - การทํางานระดับบุคคล  
                      - การแลกเปลี่ยนความคิดในกลุม 
                      - สรุปแนวคิดการคิดดวยภาพดวยหลักการ Look + See à Imagine and Show 
                      - สมาชิกนําภาพความคิดติดแสดงที่ผนังหองประชุม 
12.00-13.00 น.   อาหารกลางวัน 
13.00-14.30 น.   บรรยายสรุปการประยุกตใช การเขียนภาพความคิดในงานตางๆ (ประมาณ 30 นาที) 
                       - การประชุมดวยภาพความคิด (Visual Meeting) 
                       - การวางแผนดวยภาพ (Visual Planning) 
                       - การแกปญหาดวยภาพ(Problem – Solving ) 
                       - การกําหนดเปาหมายดวยภาพ(Goals setting) 
                       - การนําเสนอดวยภาพ (Visualization Zen) 
                       - อื่นๆ  
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                       - สมาชิกแบงกลุม เพื่อการระดมสมอง ปฏิบัติการคิดดวยภาพแบบเปนกลุม(Workshop) 
14.30-14.45 น.   พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม 
14.45-15.30 น.   สมาชิกกลุมปฏิบัติการเขียนภาพความคิดตอจนเสร็จ 
                       - การนําเสนอภาพความคิดแบบ Shopping Around เพื่อการ Share & Show  
                       - วิทยากรใหขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการคิดดวยภาพ พรอมสมาชิกแลกเปลี่ยนมุมมอง 
15.30-16.00 น.   นําเสนอตัวอยางการเขียนภาพความคิดดวยคอมพิวเตอร (Demonstration Softwares 
for Visual Thinking)  
                       - แนะนําหนังสือเพื่อการเรียนรูเพิ่มเติม  
                       - แนะนําแหลงเรียนรูเพิ่มเติม (Website for learning more) 
                       - ตอบขอซักถามของสมาชิก และแสดงความรูสึกหลังการเรียนรู(เขียนเปนภาพ) 
16.00 น.           ปดการฝกอบรมหัวขอ Visual Thinking สมาชิกถายภาพหมูกับผลงานภาพความคิดของ 
กลุมและของตนเอง  
   

ติดตอประสานงานเพื่อจัดการฝกอบรม 
e-mail: prachasan@gmail.com 


