
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อัตราคาอบรม (รวมเอกสาร+อาหารวาง+อาหารกลางวัน) 

 
 ทานละ   3,700 บาท  

 
สุดคุม เมื่อทานสํารองที่นั่ง 

ภายในวันที่ 20 มกราคม 2550 

เหลือเพียงทานละ 3,500 บาท 
(ราคาดังกลาวยังไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม 7%) 

* คาใชจายในการอบรมสามารถนําหักคาใชจายได 200% *

                           สนใจสาํรองที่น่ังไดท่ี 
                         บริษัท พาวเวอร โนวฮาว จํากัด 

 
            โทรศัพท : 02 840 0568, 081 355 0998 
                 แฟกซ : 02 840 0568 
ลงทะเบียนออนไลท: www.power-knowhow.com 
 

 สรางความคิดใหมๆ ไดอยางรวดเร็ว แทบไมมีขีดจํากัด  

 สามารถจัดการกับความคดิที่เกิดข้ึนอยางมากมายไดอยางมปีระสทิธิภาพ 

 ชวยใหการนําเสนอความคิดมากมายที่สัมพันธกันเปนไปอยางรวดเร็ว 

 เห็นภาพ และงายตอการทําความเขาใจ  

 ทุกคนไดมีสวนรวมไดความเหน็ของทุกคน 

แนวทางในการจัดกรอบคิดในเรื่องของการดึงเอาพลัง

ความคิดของแตละคนออกมาใชประโยชนสูงสุด สิ่งที่

ผูเขารวมการเรียนรูจะไดรับประกอบดวย แนวคิดเรื่อง

ของความคิด (Thinking system) วัฏจักรของความคิด 

(Idea cycle) การจัดการความคิด (Idea 

Management) เครื่องมือในการจัดการความคิด (Idea 

Management tools) พบกับ 17 เครื่องมือสําหรับการ

จัดการความคิดอยางเปนระบบ เพ่ือเปนฐานในการ

ทํางานเพื่อการแกไขปญหา 

หัวขอหลักในการอบรม 
 
 แนวคดิเรื่องของการจัดการความคิด หลักการคิดในแบบตางๆ 

o ผูชนะ 10 คิด 
o การคิดแบบหมวก 6 ใบ 
o การคิดแบบ 4 ยอ 
o การคิดเชิงพุทธ 
o การคิดแนวขาง / การคิดแนวขนาน 
 

 การจัดการความคิด (Idea Management) 
o การคิดเชิงระบบ (System Thinking) 
o การเขียนภาพความคิด (Mental Mod[el) 
 

 เครื่องมือในการจัดการความคดิ (Idea Management Tools) 
o การเขียนแผนที่ความคดิ (Mind Mapping) 
o การเขียนกรอบมโนทัศน (Concept Mapping) 
o การเขียนภาพภมิูความคิด (MindScape) 
 

 การสาธติการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ือการเขียนภาพ และ 
      การจัดการความคดิ (Visualized and Management Ideas) 

o นําเสนอโปรแกรม MindManager Pro 6 
o MindMapper v 5.0 
o SmartDraw v7.0 

 
 การประยุกตใชการเขียนแผนที่ความคดิในการทาํงาน และ 

      ชีวิตประจาํวัน (Application) 
o การใช Mind Map ในการวางแผนชีวติและการทํางาน 
o การใช Mind Map ชวยในการประชุม 
o การใช Mind Map ในการจดบนัทึกการประชมุ 
      และการสรปุเอกสารหนังสอืจากการอานหนังสือ 
o การใช Mind Map เพ่ือการสื่อสารสําหรับนักขาย และผูบริหาร 
o การใช Mind Map เพ่ือการนําเสนอ (Presentation) 
o การใช Mind Map ในการวิเคราะหปญหา 
o การใช Mind Map เพ่ือการพัฒนาตนเอง ครอบครัว และลูกๆ  
o การใช Mind Map เพ่ือการกําหนดเปาหมาย และเขียนภาพฝน 
o อ่ืนๆ 
 

 การสรุปการเรยีนรูและแลกเปลีย่นความคิดเหน็โดยวทิยากร 

ขอเชญิรวมอบรมหลักสูตร “ Idea Management for Work&Life (Workshop) 

ในวันพฤหสับด ีที่ 15 กุมภาพันธ 2550 เวลา 09.00-16.00 น. ณ โรงแรมดเิอมเมอรัลด 

วิทยากร : ดร.ประชาสรรค แสนภักดี

ผูแตงหนังสือ Mind Maps for WORK & LIFE 

วิทยากรรับเชิญท้ังภาครัฐ และเอกชน 

เหมาะสําหรับ 

 การอบรมไมมีขอจํากัดในการเขารวม สามารถเขารวมเปน 

หมูคณะ รวมทั้งกลุมเพ่ือน ขอเพียงมีความตั้งใจจริงที่จะ

ทํางานทางความคิด (Idea working) รวมทั้งตองการ

เปลี่ยนแปลงตนเองจากการปรับเปลี่ยนวิธีการในการ

จัดการความคิด 



บริษัท พาวเวอร โนวฮาว จํากัด
29/1365  หมู 6 ถนนพระราม 2  ตําบลพันทายนรสิงห  อําเภอเมืองสมุทรสารคร  สมุทรสาคร  74000
โทร. 0-2840-0568, 0-3486-2013   โทรสาร. 0-2840-0568          เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร 3 0322 7604 7

Idea Management for Work&Life (Workshop) สถานที่ The Emerald Hotel

วันพฤหัสบดี ที่ 15 กุมภาพันธ 2550 เวลา 09.00 -16.00 น.
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.................................................................................................................................. ตําแหนง ..................................................    อีเมลล .........................................................

โทรศัพท ..................................................................................................................... 3. ชื่อ-สกุล .......................................................................................................................

โทรสาร ...................................................................................................................... ตําแหนง ..................................................    อีเมลล .........................................................

ชื่อผูประสานงาน ........................................................................................................ 4. ชื่อ-สกุล .......................................................................................................................

ตําแหนง..................................................................................................................... ตําแหนง ..................................................    อีเมลล .........................................................

อีเมลล ....................................................................................................................... 5. ชื่อ-สกุล .......................................................................................................................

ประเภทธุรกิจ ............................................................................................................. ตําแหนง ..................................................    อีเมลล .........................................................

วิธีการชําระเงิน

            โอนเงินเขาบัญชี ในนาม "บริษัท พาวเวอร โนวฮาว จํากัด" ( พรอมแฟกซ ใบนําฝาก และใบสมัครของทาน มายังหมายเลขโทรสาร 0-2840-0568
            ธนาคารกสิกรไทย  สาขา ถ.พระรามที่ 2  เลขที่บัญชี  711-2-74929-7  ประเภทออมทรัพย
            ธนาคารไทยพาณิชย  สาขาพระราม 2 (กม.7)  เลขที่บัญชี  132-2-30092-0  ประเภทออมทรัพย

            สั่งจายเช็คขีดครอม ในนาม "บริษัท พาวเวอร โนวฮาว จํากัด"

เงื่อนไข

-  เพื่อเปนการยืนยันการสํารองที่น่ัง โปรดกรอกแบบฟอรมลงทะเบียน และโอนเงินพรอมแฟกซหลักฐานการโอนเงิน มาท่ี 0-2840-0568 กอนวันสัมมนาอยางนอย 7 วัน

-  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแกไขเนื้อหาบางสวนของการสัมมนา สถานที่ หรือวิทยากร ถามีความจําเปน โดยมิตองแจงลวงหนา

การยกเลิก

-  หากทานไมสามารถเขารวมสัมมนาได สามารถโอนสิทธิ์ใหผูแทนรวมสัมมนาไดโดยไมมีคาใชจายเพิ่มเติม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไปเขาสัมมนาในเรื่องอื่น

-  หากมีการยกเลิกการสํารองที่น่ัง จะตองแจงลวงหนาอยางนอย 7 วัน กอนวันสัมมนา ทานจะไดรับเงินคืน 50% แตหากแจงยกเลิกการสํารองที่น่ังไมถึง 7 กอนวันสัมมนา

   ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงิน

แบบฟอรมลงทะเบียน

3,700

3,700

     นิติบุคคล

     บุคคลธรรมดา 259

ภาษีมูลคาเพิ่ม 7%

259

ประเภท คาสัมมนา

3,745

หัก ณ ท่ีจาย 3 %

111

รวมจายสุทธิ

-

3,848

3,959

3,500 245 105 3,640

หลักสูตร

วันที่อบรม

*** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  ติดตอฝายลูกคาสัมพันธ หมายเลข 0-2840-0568 หรือ 0-1355-0998 ***

     บุคคลธรรมดา 3,500

อัตราคาสัมมนารวมเอกสาร, อาหารวาง และอาหารกลางวัน (ราคาตอ 1 ทาน)

สุดคุม ลงทะเบียน 2 ทาน  เหลือทานละ

245 -

     นิติบุคคล
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