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Mind Mapping Workshop 
 
ระยะเวลา 1 วนั 

 

หลกัการและเหตผุล 
 

“Mind Map” เป็นการรวบรวมความคดิทีม่ใีนสมองของคุณใหอ้อกมาเป็นรูปธรรม มแีบบแผน เป็นระบบ 

เปรียบเสมือนการเขยีนแผนทีใ่หก้ับสมอง โดยการถ่ายทอดขอ้มูลและเรื่องราวต่างๆ ผ่านการจดบันทกึแบบรัศม ี

จัดเป็นเครือ่งมอืในการบรหิารจัดการงานรูปแบบใหมท่ีแ่ตกตา่งสอดคลอ้งกับการท างานของสมองมากทีส่ดุ  

“โทน ีบูซาน (Tony Buzan)” นักจติวทิยาชาวอังกฤษ ไดพ้ยายามน าเอาความรูเ้รื่องสมองมาปรับใช ้

ควบคู่ไปกับการเรยีนรู ้โดยพัฒนาการจดบันทกึแบบเดมิเป็นบรรทัด ใชป้ากกาหรือดนิสอสเีดยีวมาเป็นการบันทกึ 

ดว้ยค าทีเ่ป็น กุญแจ ภาพ สัญลักษณ์ แบบแผ่เป็นรัศมีออกรอบๆ ศูนยก์ลางและใชส้สีัน ต่อมาเขาพบว่าวธิกีารนี้

น าไปใชก้ับกจิกรรมอืน่ในชวีติส่วนตัวและชวีติงานไดด้ว้ย เช่น ใชใ้นการวางแผน วเิคราะห์ ตัดสนิใจ แกปั้ญหา 

เตรยีมพูดในทีส่าธารณะและชว่ยจดจ า ฯลฯ โทน ีบซูาน เรยีกวธิกีารของเขาวา่ MIND MAP เพราะมันเหมอืนกบัการ

ท าแผนทีต่ามความคดิของคนเราและเขาไดเ้ริม่เผยแพร่วธิขีองเขา ดว้ยการเขยีนหนังสอืและฝึกอบรมวธิกีารใช ้

สมองใหไ้ดป้ระสทิธภิาพสงูสดุ ปัจจบุันมคีนทัว่โลกกวา่ 200 ลา้นคนใช ้MIND MAP เป็นเครือ่งมอืชว่ยในการเรยีนรู ้

และการท างาน ตัง้แตนั่กเรยีนอาย ุ5 ขวบ ไปถงึผูบ้รหิารบรษัิทยักษ์ใหญห่ลายแหง่ทั่วโลก  

“หลกัสูตร Mind Mapping Workshop” จะชว่ยฝึกฝนใหผู้เ้ขา้รับการอบรม “คดิเป็น” & เขยีน MIND 

MAP ได ้และน าไปพัฒนาเป็นทักษะในการเรยีนรูศ้าสตรแ์ละศลิปะดา้นต่างๆ ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพมากขึน้ ชว่ย

พัฒนาความคดิสรา้งสรรคแ์ละใช ้“สมอง” ในการท างานไดอ้ย่างเต็มศักยภาพ ชว่ยแกปั้ญหาไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม 

ท าใหก้ารเรยีนรูเ้ป็นเรือ่งสนุก มชีวีติชวีาและเป็นกจิกรรมร่วมทัง้ในชวีติการท างานและชวีติสว่นตัว 
 

ก าหนดการอบรมหลกัสตูร 
 

เวลา รายละเอยีด 

8.00 – 8.45 น. ลงทะเบยีน  

9.00 – 10.30 น. ▪ Mind Map คอือะไร 

▪ Mind Map และ Graphic Organizers อืน่ๆ 

▪ 6 Step สูก่ารเขยีน Mind Map 

▪ 1st Mind Map : Mind Map 5 ส 

10.30 – 10.45 น.  พักเบรกชว่งเชา้ 

10.45 – 12.00 น. ▪ การเปลีย่นค าเป็นรูปภาพอยา่งงา่ย 

▪ หลกัการ Brainstorming ทีม่ปีระสทิธภิาพ 

▪ การแลกเปลีย่นมมุมอง (Ideas) ดว้ย Mind Map 

▪ Basic Ordering Ideas (การจัดล าดับความคดิ) 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 

13.00 – 14.30 น. Workshop การประยกุตใ์ช ้Mind Map 

บนัได 5 ขัน้เพือ่การคดิสรา้งสรรค ์I.D.E.A.s for Success 

▪ Individual Thinking 

▪ Deposit Ideas 

▪ Elaborate Ideas 

▪ Apply to Context 

▪ Showcase Recommendation 

14.30 – 14.45 น. พักเบรกชว่งบา่ย 

14.45 – 16.30 น. I.D.E.A.s for Success (ตอ่) 

วางแผน (เลอืก) 

การน าเสนอและสือ่สาร (เลอืก) 

▪ แนะน าแกไ้ขขอ้บกพร่องทีพ่บมาก 

▪ สรุปและตอบขอ้ซักถาม 
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สิง่ทีผู่เ้ขา้อบรมจะไดร้บั 
 

▪ เครือ่งมอืจัดระบบความคดิทีไ่ดรั้บการยอมรับจากทั่วโลก Mind Map 

▪ ความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกับการใช ้การฝึกเขยีน รวมถงึกฎการเขยีน Mind Map 

▪ การจัดล าดับความคดิอย่างเป็นระบบ (Basic Ordering Ideas) 

▪ เทคนคิการน า Mind Mapไปประยกุตใ์ชก้ับการท างาน อาท ิการสือ่สาร การสรุป และการจับประเด็น  

 

รูปแบบการอบรม  
 

หลักสูตร “Mind Mapping Workshop” ไดรั้บการออกแบบมาใหไ้ดใ้ชง้านและลงมอืปฏบิัตจิรงิ โดยแบ่งเป็นการ

บรรยาย 30% กจิกรรม 70% เนื้อหาโดยรวมเป็นหลักสูตรการเขียน Mind Map ที่ถูกตอ้งตามลิขสทิธิ์ และ 

หลักสตูรของ Think Buzan ประเทศองักฤษ สอนโดยวทิยากรทีผ่่านการอบรมและไดรั้บใบอนุญาต (Think Buzan 

Licensed instructor) จุดเดน่คอืการท ากจิกรรมทีจ่ะสอนวธิกีารน า Mind Map ไปประยุกตใ์ชใ้นเรือ่งตา่งๆ เพือ่เพิม่

ประสทิธภิาพในการท างานและพัฒนากระบวนการคดิใหด้ยีิง่ขึน้ 

 
 

ผูท้ ีเ่หมาะจะเขา้รบัการอบรม  
 

▪ ผูบ้รหิาร ผูจ้ัดการระดับฝ่าย 

▪ หัวหนา้งานทกุสายงาน 

▪ ผูท้ีต่อ้งการเพิม่ประสทิธภิาพการท างานอยา่งมพีลงั 


