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เราไปหาข้อมูลเกี่ยวกับMind Mapมา มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ด้วยนะว่าที่มีเว็บประชาสรรค์นะเค้าลอกเลียน
แบบการเรียนการสอนMind Map ของอีกทีนึง เราก็ไปหาข้อมูลมานะ ถ้าใครอยากจะเรียน Mind Map ให้ถูก
หลักแล้วดีด้วยเพราะเราไปเรียนมาแล้ว อ.ผู้สอนดีมากเลย และเราก็เข้าใจด้วยนะ แต่เราไปอ่านในเว็บ
ประชาสรรค์ เราไม่ชอบคนไม่ดีนะ ไม่ได้ลิขสิทธิ์ รู้ทั้งรู้ก็ยังทํา เพื่อนๆไม่ต้องสนใจเว็บนั้นหรอกเพราะขี้โกงเรา
ไม่ชอบเราไม่อยากให้เพื่อนสนับสนุนคนผิด เราไปกระทู้ส่งข้อมูลให้เว็บนั้นแล้วละ
1. ทางประชาสรรค์ก็รู้อยู่แล้วว่าไปละเมิดลิขสิทธ์การสอนของอ.ธัญญา แล้วทําไมยังทําอยู่หรือว่าใช้
หลักสูตรMind Map เพื่อเป็นบรรไดไปสู่ความรู้จักว่าสอนตัวนี้ในชื่อของประชาสรรค์ ซึ่งถ้าใครได้มาอ่าน
ข้อมูลที่คุณแจ้ง ก็คิดเหมือนกันแน่นอน 
2. รู้อยู่แล้วว่าละเมิดลิขสิทธ์ทําไม่ไม่หยุดทําแตยังดําเนินการอยู่เรื่อยหากทางผู้มีลิขสิทธ์ไม่เอาเรื่องคงยังทํา
อยู่ใช่ไหม 
3. คนเราทุกคนมีความคิดเป็นของตนเองไม่จําเป็นต้องไปเลียนแบบใคร ผู้ใหญ่อย่างคุณยังลอกเลียนแบบ
คนอื่นแบบนี้ก็ไม่เป็นตัวอย่างให้เยาวชนสิ เป็นงี้ได้ไง
4. หากคุณจะไม่ต้องการละเมิดลิขสิทธิ์ของอ.ธัญญาแล้ว ควรที่จะแก้ไขข้อมูลเวลาseach หาข้อมูลระบุว่า
เป็นMind Map ประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นเว็บใดในโลกคุณควรที่จะแก้ไขตรงนี้ด้วย เพื่อแสดงความเป็นคุณ
เพราะถ้าเวลาคนseachหาข้อมูลก็น่าจะขึ้นเป็นข้อมูลของอ.ธัญญา มากกว่าจริงหรือไม่ หากต้องการแก้ไขในสิ่ง
ที่เคยกระทําลงไปขอให้แก้ไขด่วน..ถึงจะเป็นลูกผู้ชายตัวจริง
5. ที่กล่าวมาทั้งหมดเห็นใจคนที่เค้ามีลิขสิทธิ์ และไม่ชอบคนที่ฃอบละเมิดสิทธิ์ของใคร หากคนไทยทําอะไร
ได้ดีและด้วยตนเองก็น่าจะภาคภูมิใจกว่านี้นะ และไหนๆก็ไหนเห็นคุณออกมาแจ้งแบบนี้ก็ถือว่ายังรับผิดชอบ
นะ แต่อ.เค้าเสียหายคุณมีหนังสือแสดงความขอโทษหรือแจ้งผ่านเว็บไซด์เค้าไหม เพราะคุณเองก็ใช้ชื่อMind
Map ของเค้ามานานแล้วนิ 
6. โปรดแจ้งเรื่องนี้ให้กับผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ตอนแรกที่พิมพ์Mind Map ประเทศไทยเข้ามาก็พบการละเมิด
แล้ว ยิ่งคลิกเข้าไปเรื่อยๆยิ่งรู้สึกว่าทางคุณแย่มากขึ้น คุณอาจคิกว่าเราอาจเป็นแค่คนหนึ่งแต่ไม่ใช่หรอกหาก
มีคนเห็นความบกพร่องของคุณแล้วก็น่าจะแก้ไขทั้งหมด คุณเองก็มีสมองคนอื่นก็มีแต่ทําไมยังลอกเลียน
แบบละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่น ถามจริงๆนะคุณเองการมีการเรียนการสอนแบบอื่นทําไมยังละเมิดสิทธิ์คนอื่นแบบนี้
ละ หากเป็นเมิองนอกคุณน่าจะโดนหลายสิบล้านนะ รีบแก้ไขก่อนที่เว็บไซด์คุณจะดูแย่ไม่กว่านี้
เราอยากแนะนําเพื่อนๆที่อยากเรียนMind map ให้เข้าไปที่ www.tanyaph.com ที่นี้แหละของจริงเพราะเค้าได้
รับลิขสิทธิ์ จากอังกฤษ หรือบ.02-9810247
รีบๆไปเรียนหาความรู้กันนะ จะได้เก่งเหมือนเรา 
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จํานวน 19 ความเห็น, หน้า่  | -1-

 ความเห็นเพิ่มเติมที่ 1  20 ก.พ. 2550 (13:19) 
แผนที่ทางความคิดใช้ทําอะไรอ่ะ....ไม่เข้าใจ....ตอบให้ด้วยเด้อ.............. 

kula    
ร่วมแบ่งปันความรู้และความเห็นแล้ว 16 ครั้ง - ได้รับดาวแล้ว 148 ดวง - โหวตเพิ่มดาว

 ความเห็นเพิ่มเติมที่ 2  20 เม.ย. 2550 (16:37) 
ใช้เรื่องส่วนตัว การเรียน การทํางาน เราเคอ่านHow to Mind Map ถ้าเทอยังไม่รู้ว่าคืออะไรแล้วจะใช้ได้จิง
หรือ เทอก็ลองเค้าไปอ่านhttp://gotoknow.org/blog/MindMapper
หรือ www.tanyaph.com

ตรีชาญ จากสงขลา (IP:124.121.111.123)

 ความเห็นเพิ่มเติมที่ 3  16 ต.ค. 2550 (03:20) 
ผมเห็นด้วยกับสิ่งที่คุณ chance.in เขียนเอาไว้ครับ.. คือ ไม่ควรละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้าทางคุณประชาสรรค์อ้างอิง
ถึงชื่อ MindMap ควรระบุด้วยว่า เป็นลิขสิทธิ์ของใคร .. และที่สําคัญ ถ้านําไปใช้ในทางการค้า ก็ควรจะขออนุ
ญาติผู้ที่ได้รับสิทธิ์ด้วย..

ถ้าทางเจ้าของสิทธิ์ ได้พบเห็นการละเมิดสิทธิ์ แต่ไม่ทําอะไร ยอมให้นําความรู้ไปใช้ ก็ย่อมเป็นผลพลอยได้ต่อ
ผู้ที่ละเมิดสิทธิ์นั้นครับ ซึ่งจริงๆ มันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียหลายๆ อย่างที่ต้องนํามาคิดพิจารณา อีกเหมือน
กัน... เช่น ถ้าการเผยแพร่นี้ มีผลดีทําให้คนไทยพัฒนาความรู้ พัฒนาตัวเอง มันก็น่าจะดีต่อประเทศชาติครับ
ที่มีประชากรที่มีความรู้เพิ่มขึ้น, แต่ถ้าเรามองเฉพาะผลประโยชน์ทางการค้า มองแต่เรื่องสิทธิในการใช้ความ
รู้ มันก็ อาจจะ เป็นการเห็นแก่ตัว เกินไปเหมือนกันครับ..

ถ้าหารก การ search หาคําว่า Mind map ประเทศไทย พบเจอ เว็บไซต์ประชาสรรค์ เป็นชื่อแรกๆ นั่นก็ไม่ใช่
ความผิดของเว็บไซต์ครับ ระบบของ Search engine มันทําให้เจอ เว็บไซต์ที่นําเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคําที่
ค้นหา ,, แต่ผู้ที่กดเข้าไป จะรู้ว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์รึเปล่านั้น ก็เป็นอีกเรื่องนึงครับ.. ไม่ว่ายังไง เจ้าของ
สิทธิ์ก็ควรจะแจ้งให้ทางเว็บประชาสรรค์ทราบอยู่ดี..

สําหรับการเขียนของคุณ chance.in ผมคิดว่า มีการใช้คํารุนแรง กล่าวว่า ประจาน มากเกินไปหน่อยครับ
(รู้สึกเหมือนกับว่า ขาดวุฒิภาวะทางอารมณ์, ใจร้อน อะไรอย่างนั้น) ผู้อ่านบางคนจะรู้สึกไม่เห็นด้วยกับคุณ
chance.in

OHM4U (IP:203.170.220.40)

 ความเห็นเพิ่มเติมที่ 4  25 ต.ค. 2550 (15:22) 
หากทุกท่านคิดว่าผมใส่อารมณ์หรือพูดจาโดยขาดภาวะทางอารมณ์ ผมต้องขอโทษนะครับ เพราะผมพึ่งอายุ
14 เอง ผมไม่ชอบความไม่เป็นธรรมครับ ผมอยากบอกทุกคนว่าหากเราจะทําอะไรรู้ว่ามันไม่ดีไม่ถูกคุณจะทํา
หรือไม่ และถ้ามีคนมาว่าหรือใช้ทํานองว่าประจานอย่างที่ คุณOHM4U บอกมา ถ้าเป็นผม ผมจะไม่เริ่มต้น
และจบลงแบบที่ผู้ใหญ่เค้าทํากันฮ่ะ

chance in (IP:124.121.108.127)

 ความเห็นเพิ่มเติมที่ 5  18 พ.ย. 2550 (20:13) 
คําว่า mind map นี่ อ.ธัญญา เป็นคนจดลิขสิทธิ์เหรอคะ ?
จดได้ด้วยหรือคะ ? เพราะคําว่า mind map นี้เป็นของดร.ปูซานไม่ใช่เหรอคะ?
แล้วการเอาแนวความคิดของดร.ปูซานมาเผยแพร่ จะถือว่าผิดกฎหมายหรือเปล่าคะ?

Babe (IP:124.120.79.125)

 ความเห็นเพิ่มเติมที่ 6  18 พ.ย. 2550 (20:18) 

อยากมีเว็บมั๊ย ?
ไม่ต้องเขียนโปรแกรม ทําได้
ด้วยตนเอง ง่ายๆ ได้ผลแบบ
มืออาชีพ ลองดูที่นี่!
www.ReadyPlanet.com

คิดทํา ขายตรง ต้องรู้...
วิธีดึงดูดคนเข้าร่วม15-25
คน/ดง่ายๆ อยากสําเร็จ รีบ
เข้าเรียนรู้ที่นี่...
SanookRich.thport.com

ผอมถาวร แจกตัวอย่าง..ฟรี
ลด5-10กก./ด.ไม่ยาก จะทน
อ้วนไปทําไม? มีอย. รับรอง
ผอมแล้วไม่กลับมาอ้วนอีก
www.newsamplepack.com/slimclub

บริษัท เอซับ มารีน เทรดดิ
จําหน่ายอุปกรณ์เรือ อุปกรณ์
เรือยอร์ช อุปกรณ์ตกแต่งเรือ
อุปกรณ์ประดับเรือ
www.asap-marine.com

พบรักกับหนุ่มฝรั่งออนไลน์
หนุ่มฝรั่งอยากพบรักกับ
หญิงไทย เพื่อสร้างความ
สัมพันธ์และแต่งงาน
www.ThaiLoveLinks.com
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http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=BGF8QP3-WSuvAEJHWvgPAh6zsC_Lj74EBvJ-x5g_AjbcBgNs1EAIYAiCftIERKAU4AFCOv7uH______8BYP3Nm4aIIKABtK7I8QOyARF3d3cudmNoYXJrYXJuLmNvbboBCjE2MHg2MDBfYXPIAQHaASRodHRwOi8vd3d3LnZjaGFya2Fybi5jb20vdmNhZmUvODI0NDDgAQKAAgGpAh77UqhRkF8-qAMByAMH6AOfBOgDmwT1AwAAAAQ&num=2&sig=AGiWqtw3m-cXBC5uO1Q-Kqf38__QVMgMEw&client=ca-pub-1629173815237582&adurl=http://sanookrich.thport.com
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=Be1fqP3-WSuvAEJHWvgPAh6zsC--0go4Bg7rNhhHAjbcB4M0vEAMYAyCftIERKAU4AFDThajeBGD9zZuGiCCyARF3d3cudmNoYXJrYXJuLmNvbboBCjE2MHg2MDBfYXPIAQHaASRodHRwOi8vd3d3LnZjaGFya2Fybi5jb20vdmNhZmUvODI0NDDgAQKpAh77UqhRkF8-qAMByAMH6AOfBOgDmwT1AwAAAAQ&num=3&sig=AGiWqtz_FNpcJwOj72fQRl2PQURA2DqEhQ&client=ca-pub-1629173815237582&adurl=http://www.newsamplepack.com/slimclub
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=BD6AdP3-WSuvAEJHWvgPAh6zsC6GTuo0ByfaN8w_AjbcB0OlfEAQYBCCftIERKAU4AFDQqsHWBWD9zZuGiCCyARF3d3cudmNoYXJrYXJuLmNvbboBCjE2MHg2MDBfYXPIAQHaASRodHRwOi8vd3d3LnZjaGFya2Fybi5jb20vdmNhZmUvODI0NDDgAQKpAh77UqhRkF8-qAMByAMH6AOfBOgDmwT1AwAAAAQ&num=4&sig=AGiWqtxrmt4ROtrejLNYgZSZqqyJZKPHig&client=ca-pub-1629173815237582&adurl=http://www.asap-marine.com/THindex.html
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"รีบๆไปเรียนหาความรู้กันนะ จะได้เก่งเหมือนเรา "

กลองดี ต้องมีคนตีถึงจะดัง
มีแต่กลอง...... ที่อยู่ดีๆก้อดังเอง

ผ่านมา  (IP:124.120.79.125)

 ความเห็นเพิ่มเติมที่ 7  18 พ.ย. 2550 (20:53) 
ไปอ่านมาละ ประชาสรรณ์ เหมือนคนเพี้ยนๆ เว่อร์ๆ
หรือมันเป็นบุคคลิกเฉพาะของพวกวิทยากรประกันชีวิตก้อไม่ทราบ
ถ้าจะเรียนเรื่อง mind map เราคงจะเรียนกับ อ.ธัญญานั่นแหละ
หรือไม่ ถ้ามีตังค์หน่อย ก้อคงไปสัมมนากัน คุณหนูดี

ผ่านมา  (IP:124.120.79.125)

 ความเห็นเพิ่มเติมที่ 8  19 พ.ย. 2550 (11:36) 
เปิดใจกว้างหน่อยซิครับ มายแมบ หรือ Mind map หรือจะเรียกว่าอะไรก็ตาม มันก็เป็นความรู้ที่ทุกคน
สามารถเรียนรู้ได้ มันไม่ใช่ของใครคนเดียว มีความรู้ ก็แบ่งปันกันไป น่าเสียดายที่คนที่แบ่งปันความรู้ให้คน
อื่น ต้องถูกว่าแบบนี้ ผมกล้าท่าเลยว่า website ของคุณประชาสรรค์ ให้ความรู้ ให้แนวคิดมากกว่า
บางwebsite ที่บอกว่า มี คอร์ส อบรมmindmap อะไรบ้าง (ภูมิใจมากๆว่าได้เป็นตัวแทนคนต่างชาติ) สังคมอยู่
ได้ด้วยการแบ่งปัน ไม่ใช่ เป็นกบในกะลา ยึดติดกับแค่ ตัวอักษร ไม่กี่ตัว /อาทิตย์

artypun@hotmail.com (IP:203.157.48.251)

 ความเห็นเพิ่มเติมที่ 9  11 ธ.ค. 2550 (12:07) 
ผมขอตอบคุณ Babe นะค่ะ คนที่คิดคนแรกคือ คุณโทนี บูซาน เป็นคนอังกฤษ แต่อ.ธัญญาที่ผมเคยไปเรียน
ด้วยนั้นท่าน ได้รับLicense Instructor จากอังกฤษ เป็นคนแรกของเมืองไทย ส่วนคนที่2คืออ.ขวัญฤดี ผล
อนันต์ ภรรยาของท่านครับ ส่วนคนที่3 น่าจะเป็นแม่ของคุณหนูดึครับ ผมได้ติดตามข่าวสารบ่อยๆครับ แต่
อ.ทั้ง2ท่านเอามาเปิดในชื่อ หจก.บูซาน เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) ไงครับและไม่ได้ ทีว่าไม่ผิดกฎหมายเพราะได้
รับลิขสิทธิ์ในการสอนไงคับ 
ผมอ่านข้อความของคุณOHM4U ตอนที่ผมอ่านข้อความของคุณchance inผมว่าเค้าก็เขียนดี แบบไม่คิดอะไร
จะให้เค้ามานั่งเขียนแบบคน2หน้าผมว่า อาจไม่ใช่วิธีของเค้า คุณอย่าไปโกรธเค้าเลยนะคับเพราะว่าเค้ายัง
เด็ก เด็กมักจะเห็นอะไรเสมอ ไอ้ประเภทพูดนิ่มนวลผมเห็นมานักต่อนักแล้ว...ประเภทนี้แหละน่ากลัวทั้งใจและ
การกระทํา ....ไม่แน่นะคับคุณOHM4U อาจจะเป็น...........หรือไม่ก็เป็นกิ๊กกัน55555

ผู้ไขว่ขว้า  (IP:124.121.105.153)

 ความเห็นเพิ่มเติมที่ 10  11 ธ.ค. 2550 (12:09) 
ผมแปลกใจมากคับ เมื่อก่อนผมเข้ามาอ่านที่gotoknow.com เกี่ยวกับการเรียนการสอนของอ.ธัญญา แต่ตอน
นี้ผมเข้าไป มันหายไปไหนหมดแล้ว ใครกันคับที่บล๊อกข้อความดีๆเหล่านี้
น่าคิดนะคับ

แปลกใจ (IP:124.121.105.153)

 ความเห็นเพิ่มเติมที่ 11  11 ธ.ค. 2550 (15:15) 
ผมแปลกใจบางคนที่เค้าคิดว่าคุณประชาสรรค์ดี ไม่ทราบว่าคําว่าลิขสิทธิ์มันอยู่ในหัวคุณหรือป่าว ถึงไม่
คํานึงถึงคําว่าขอมาอย่างถูกต้องไม่ถูกต้อง หรือคุณชอบซื้อแต่แผ่นผีที่มีขายอยู่ทั่วไปก็เลยไม่มีหลักความคิด
นี้ อาศัยว่าคุณเคยเรียนกับเค้าหรือชอบกันเป็นการส่วนตัวหรืออะไรก็แล้วแต่ หรืออาจจะเป็นคนทําอะไรให้
นายประชาสรรค์หรืออาจจะเป็นนายประชาสรรค์เองที่เข้ามาโพสต์ในที่แห่งนี้เพื่อแก้ต่างให้กัน แต่คําว่า
ลิขสิทธิ์เค้าก็ประกาศกันปาวๆไม่จํากันหรือไง อย่ามองด้านเดียวบนความเห็นแก่ได้ของตัวเองสิครับ ลองคุณ
เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ใครเอางานคุณไปใช้เพื่อประโยชน์ตัวเอง โดยที่เค้าไม่มาขออนุญาติ ก็เปรียบได้กับถ้าคุณ
เป็นเจ้าของบ้าน มีทีวีอยู่เครื่องนึง อยู่ๆเพื่อนบ้านมาหยิบไปใช้เฉยๆโดยไม่ขออนุญาติคุณๆจะคิดยังไง
นี่คือข้อคิดที่ไม่ใช่ความแตกต่างที่จะให้คุณเอาไปไตร่ตรองและซึมซับกับคําว่าถ้าใครเป็นเจ้าของก็ควรขออนุ
ญาติจากเค้าโดยนิสัยของคนไทย เข้าใจบ่

ของเค้าดีจริงๆ  (IP:124.121.223.71)

 ความเห็นเพิ่มเติมที่ 12  13 ธ.ค. 2550 (07:12) 
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ไปเอาความรู้ลูกเดียว
ไม่ต้องไปห่วงปากท้องฝรั่งหรอกครับ
คุณดูแลสมอง
กับเงินประเทศชาติดีดีเถอะ

ไม่สนอยู่แล้ว  (IP:125.24.102.14)

 ความเห็นเพิ่มเติมที่ 13  13 ธ.ค. 2550 (08:36) 
ลองดูwindows และmicrosoft office ที่ใช้อยู่ ใช้ของแท้หรือไม่

ไม่สนอยู่แล้ว  (IP:125.24.103.108)

 ความเห็นเพิ่มเติมที่ 14  13 ธ.ค. 2550 (10:33) 
ไอ้ของคุณมันทําประเจิดประเจ้ออาศัยดังทางลัด อวดอ้างว่าตัวเองเป็นคนสอนทั้งที่ไม่ได้ขออนุญาติเค้าอย่าง
ถูกต้อง ลองดูไปก่อนนะอย่าคิดว่าตัวเองจะรอดเรื่องลิขสิทธิ์ ไอ้พวกลอกลิขสิทธิ์แบบเปิดเผยเห็นโดนมา
หลายรายแล้ว บ้านแทบไม่มีจะอยู่ คุณไม่สนก็ช่างคุณ แต่คนเราเวลามันทําอะไรผิดมันอยู่ไม่เป็นสุขหรอก
คอยจะระแวงตลอด

นายแสนดี  (IP:124.120.167.54)

 ความเห็นเพิ่มเติมที่ 15  21 ธ.ค. 2550 (16:24) 
ที่ออกมาถามหา ว่าเรื่องลิขสิทธิ์ มันอยู่ตรงไหน คุณเอาอะไรวัด ถ้าคุณเอาคําว่า mindmap มาวัด งั้นคนที่
สอนวิธีการใช้ MS offfice ก็คงผิดกันหมดทั่วโลก ผมเป็นคนหนึ่งที่อยากเรียนรู้ เรื่อง mindmap ผมต้องไป
เรียนกับ คุณธัญญา เท่านั้นเหรอ ผมถาม คุณที่ชื่อของเค้าดีจริงๆ ว่า
1. คอมพิวเตอร์ที่คุณใช้ ซอฟแวร์ ทั้งหมดแท้ทั้งหมดไหม 
2.เพลงที่คุณฟัง เป็นแผ่นแท้ทั้งหมดทุกเพลง 

ถ้าคําตอบคือ ไม่ สิ่งที่วิจารณ์ก็เหมือนกับคุณว่าตัวเองนั้นแหละ ประเด็นมันอยู่ที่ว่าคุณใช้เพื่อการสร้างสรรค์
และคุณได้แบ่งปันให้สังคมหรือเปล่า อย่าไปหลงกับคําว่าลิขสิทธิ์ ผมว่าสําหรับเรื่องนี้มันไม่ใช่ประเด็นลิขสิทธิ์
มันเป็นประเด็นผลประโยชน์ 

ที่ว่าคนที่เข้ามา Post แสดงความคิดที่แตกต่างอาจจะเป็น คุณประชาสรรค์ หรือพวก ในทางกลับกัน คนที่เปิด
ประเด็นเรื่องนี้ก็อาจจะเป็นคุณธัญญา หรือพวกก็ได้ 

โลกนี้ไม่ได้มีเฉพาะสีขาวกับสีดํา เท่านั้นหรอกว่า ดูรอบๆตัวซิ

โลกแห่งความเป็นจริง  (IP:203.157.48.252)

 ความเห็นเพิ่มเติมที่ 16  23 ธ.ค. 2550 (22:32) 
เอาปิ่นโตไปวัดครับ หรือคุณจะเอารถถังไปวัดล่ะ555

เขียน (IP:124.120.180.224)

 ความเห็นเพิ่มเติมที่ 17  23 ธ.ค. 2550 (22:39) 
คุณเขียนมาเข้าใจอะไรผิดป่าวคําว่าลิขสิทธิ์น่ะ มันจะตายหรือไงกับไอ้คําว่าขออนุญาติน่ะ ช่วงนี้เค้าก็ประกาศ
กันปาวๆ หรือคุณยังคิดเห็นแก่ตัว สนับสนุนสิ่งผิดกฏหมายก็สนับสนุนอยู่เงียบๆ ไม่มีใครเค้ารู้หรอก ถ้า
อยากเปิดเผยตัวเองว่าสนับสนุนสิ่งผิดกฏหมายหรือผลิตเอง มีที่อยู่บอกได้มั้ยล่ะ จะได้ให้เจ้าหน้าที่เค้ามาจับ
ไอ้พวกร้อนตัวก็เงี้ยแหล่ะ เรื่องเห็นแก่ตัวฉลาดนัก

ไอ้พวกไม่ชอบมองดูตัวเอง  (IP:124.120.180.224)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 18  15 ก.ย. 2551 (00:19) 

เป็นครูจริง  ถ้าเป็นเรื่องดี  ลิขสิทธิ์ขี้หมา  !  ละเมิดเข้าไป !! ถ้ามันทําให้กะบาลไทยฉลาดขึ้น 
สนับสนุน....  

มีใครในนี้ใช้โปรแกรมลิขสิทธิ์บ้างครับ  ยกมือหน่อยครับ  ไอ้อาจารย์ลิขสิทธิ์นั่นด้วย....
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ครูหรอ (IP:114.128.57.30)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 19  29 พ.ค. 2552 (22:17) 
พวกคนไร้สมอง มานั่งว่ากันอยู่ได้ เอาสมองส่วนไหนมาคิด ผมขอถาม ผมว่าคนที่มาตอบ1ในนี้ก็อาจเป็นคุณ
ประชาสรรค์ก็ได้หรือไม่ก็เครือข่ายนั่นแหละ เ พราะแ ต่ละประเ ด็น  คุณchance in เ ค้าพูดถึงคุณ   คุณเป็นผุ้
ใหญ่ซะเปล่า แต่นั่งเถียงกันอยู่ได้ ผมว่าลิขสิทธิ์มันเป็นเรื่องที่ของคน 1 คน พวกคุณได้แค่ออกความคิดเห็นก็
พอโดยไม่ต้องพาดพิงใครผมว่าน่าจะถูกที่สุด ผมไม่สนใจอะไรมากหรอกครับแค่รู้ว่าถ้าคุณนํา Mind Map ไป
สอนแบบผิิด ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ  คนเอาไปใช้กันเกลื่อน คนก็จะใช้แบบผิดๆที่คุณสอนนั่นแหละ จนคําว่าปรับ
เปลี่ยนให้ถูกต้อง มันทํายาก เพราะคุณล้างสมองของพวกเค้าไปแล้ว ว่าในแบบฉบับที่คุณสอนนั้น มันถูกต้อง
ผมยอมรับนะคับว่าผมเคยอ่านเว็บไซด์ของคุณอยู่บ่อยครั้ง ผมติดตามคุณตลอดผมเ ข้าไปดูเกี่ยวกับ Mind
Map ที่คุณน่าจะเขียนเอง ผมดูแล้วผมประทับใจนะคับ แต่มันไม่ใช่ถูกทั้งหมด เท่าทีผมดูผมว่าจิงๆแล้วมัน
ทําให้แคบลง กระฉับขึ้นได้มากกว่านี้นะคับ แบบที่คุณทํามันยังไม่ใช่เป็นการเขียน Mind Map ที่ถูกต้อง การ
จับประเด็น ให้ง่ายกว่านั้นผมว่ามันทําได้อีกนะคับ ผมไม่อยากให้คนอื่นแค่คําว่าเข้าใจ ทําเป็นแต่ไม่ถูกต้อง
นะคับ หากคุณเข้าใจที่ผมพูด คุณคนอื่นก็ต้องเข้าใจด้วย  คุณประชาสรรค์เป็นคนเกิดมาและโชคดีที่มีความรู้
เยอะ นะคับ ไม่ว่าจะเป็นอะไร คุณจะไขว่คว้าความรู้แล้วมาถ่ายทอดให้คนอื่นเสมอ ผมว่าคุณุดยอดนะคับ แต่
คุณก็ไม่ได้ให้เค้าอย่างเต็มที่ เพราะคุณให้แนวแบบผิดๆ ไปใช้ ผมบอกอะไรให้นะคับ ไม่ว่าใครที่มีเว็บไซด์ก็
มักจะได้ผลประโยชน์ทั้งนั้นแหละคับ อย่ามองว่าอาจาร์ยธัญญา เค้าผิดหรือหวงลิขสิทธิ์สิคับ ผมว่าเป็นใครคง
ต้องออกมาปกป้องสิทธิ์ทั้งนั้นแหละคับ  ผมเข้าไปดูที่ Buzan World เค้าก็บอกว่าประเทศไทยมีที่ไหนบ้างที่
เปิดสอน และได้ลิขสิทธิ์การสอนจากคุณโทนี บูซาน ผมก็เห็นที่ Buzan Centre Thailand นี่แหละ คับ แต่ผมไม่
เห็นมีคนอื่นเลย  แล้วอย่างนี้ใครๆจะไปว่าอาจาร์ยธัญญาได้ยังไงคับ เพราะแค่ีใครคนหนึ่งมาปกป้องสิทธิ์
ของอาจาร์ย อาจจะเป็นลูกศิษย์ของอาจาร์ยก็ได้ที่ไม่อยากให้การเขียน Mind Map มันเพี้ยนไป  ผมพูดแบบนี้
ผมมีวิธีคิดของผมเอง ผมผิดไหมคับ 

ขอตอบบ้างคับ  (IP:124.121.166.222)

 ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:  
ข้อความ

 กรอกตัวอักษรตามภาพ

ส่งข้อความ  ใส ่TeX ให้ีข้อความที่ทําแถบสี

ตัวช่วย 1:  CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2:  VSmilies  วิธีการใช้ 
ตัวช่วย 3:  พจนานุกรมไทย  ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต  
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http://www.vcharkarn.com/include/vcafe/vcafe_code.php
javascript:OpenNew('/snippets/vcafe/smilies.php',400,400)
http://rirs3.royin.go.th/ridictionary/lookup.html
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ตัวช่วย 4 :  dictionary ไทย<=>อังกฤษ  ออนไลน์ จาก NECTEC 
ตัวช่วย 5 :  ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex  เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม

 ค้นหา

  เว็บทั่วโลก  วิชาการ.คอม

วิชาการ.คอม  คือ ใคร? || กฏ กติกา มารยาท || โปรโมชั่น/แบนเนอร์  || ร่วมงานกับเรา

สํานักงานวิชาการดอทคอม :  02-5832802

อีเมล์ :  smile@vcharkarn.com

ติดต่อลงโฆษณากับวิชาการดอทคอม :  คุณนัชชา : 086-4907600
คุณกุ้ง     : 089-8613727
คุณอันนา : 086-4907585

อีเมล์ฝ่ายขาย :  sales@vcharkarn.com

99/29 ชั้น 6 ยูนิต เอ หมู่ 4 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี 11120

คลิ๊กเพื่อดูสถิติ  
รับรองและสนับสนุนโดย

สสวท. มูลนิธิ พสวท. พสวท.
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