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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. 



เครื่องมือความคิด เพ่ือการเปนผูชนะทางความคิด
โดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ ์ เจริญวงศศักดิ์

Mind Map by ภก.ประชาสรรณ  แสนภักดี

ผูชนะ 10 คิด

การคิดเชิงวิพากษ

การคิดเชิงวิเคราะห

การคิดเชิงสังเคราะห

การคิดเชิงเปรียบเทียบ

การคิดเชิงมโนทัศน

การคิดเชิงสรางสรรค

การคิดเชิงประยุกต

การคิดเชิงกลยุทธ

การคิดเชิงบูรณาการ

การคิดเชิงอนาคต
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ความหมาย

ยาแผนปจจุบัน

ยาแผนโบราณ

ยาอันตราย

ยาควบค ุมพิเศษ

ยาใชภายนอก

ยาใชเฉพาะที่

ยาสามัญประจําบาน

ยาบรรจุเสร็จ

ยาสมุนไพร

เภสัชเคมีภัณฑ

ผลิต

ขาย

ฉลาก

ประเด็นศึกษา

สถานประกอบการ (Place)

ผ ูประกอบการ

ผ ูม ีหนาท ี่ปฏิบัติการ

ผลิตภัณฑ

ขอบเขต
ประเภทยา

ลูกคา

ความผิด

ขายยาไมตรงตามใบอนุญาต

เภสัชกรไมอยูร าน

ขายยาไมมีใบอนุญาต

ความหมาย

อาหาร

อาหารควบคุม เฉพาะ

ตํา รับอาหาร

ภาชนะบรรจุ

ฉลาก

ผลิต

จําหนาย

นําเขา

สงออก

โรงงาน

ประเด็นศ ึกษา

สถานท ี่ผลิต
มาตรฐาน GMP

น้ําดื่ม

อาหารอื่นๆ

สถานที่ท ั่วไป

ผล ิตภัณฑ57 ชนิด

ฉลากอาหารไมเกินจริง

การเฝาระวัง
เก ็บตัวอยางวิเคราะห

วิเคราะหตนเอง

การโฆษณาอาหาร

การดํา เนินคดี

ต ักเตือน

ปรับ

ปด

พักใบอนุญาต

ยึด-อายัด

ความหมาย

วัตถุออกฤทธิ์

ขาย

ผลิต

นําเขา

สงออก

วัตถุตํา รับ

ประเด็นสําคัญ

สถานที่สถานพยาบาล

การอนุญาต

การออกใบอนุญาต 

หนาท ี่ของผูรับอนุญาต

หนาท ี่ของเภสัชกร

การโฆษณาตอผูม ีหนาท ี่ปฏิบัติการ

ความหมาย

ผลิต

จําหนาย

นําเขา

สงออก

แบงประเภท

1 รายแรง เชน เฮโรอีน

2 ยาเสพติดใหโทษทั่วไป มอรฟน โคเคน โคเดอีน ฝน

3 มีลักษณะเปนตํารับยา มีประเภท  2 ผสม

4 สารเคมีท ี่ใชผลิต 1 2 Acetic Anhydride

5 ไมอย ูใน 1-4 กัญชา พืชกระทอม

ประเด ็น

การออกใบอนุญาต

หนาท ี่ของผูรับอนุญาต

บทกําหนดโทษ

ความหมาย

เคร่ืองมือแพทย

ผลิต

นําเขา

สงออก

ฉลาก

การขออนุญาต

ประเด ็นสําคัญ

การโฆษณา

พนักงานเจาหนาท ี่

ฉลากเคร่ืองมือแพทย

บทกําหนดโทษ

ความหมาย

เคร่ืองสําอาง

ผลิต

นําเขา

ขาย

ฉลาก

ภาชนะบรรจุ

ประเด็นการขึ้นทะเบียนเคร่ืองสําอางควบคุมพิเศษ

การปลอมปนสารตองหาม

ความหมาย

วัตถุระเบิดได 

วัตถุไวไฟ

วัตถุออกซิไดซวัตถุเปอรออกไซด 

วัตถุม ีพิษ

วัตถุท ี่ท ําใหเกิดโรค

วัตถุกัมมันตรังสี

วัตถุท ี่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม

วัตถุกัดกรอน

วัตถุท ี่กอใหเกิดการระคายเคือง

คําสําคัญ

ผลิต

ขาย

นําเขา

สงออก

มีไวครอบครอง

ฉลาก

ประเด็น
บทกําหนดโทษ

การควบคุมวัตถุอ ันตราย

ความหมายคําสําคัญ

ประเด็น
การเสพ

การนําเขา

ความหมาย

ยาสูบตามกฎหมายวาดวยยาสูบ

ผลิตภัณฑอื่นใดที่ม ีสวนประกอบของใบยาสูบ

หรือพืชนิโคเช ียนาทาแบกกิ้ม
(NICOTIANATABACUM)

ไมวาจะใชเสพโดยวิธี สูบ ดูด ดม อม เคี้ยว
ก ิน เปา  หรือพนเขาไปในปากหรือจมูก

หรือโดยวิธีอื่นใดเพ่ือใหไดผลเปนเช นเด ียวกัน

ประเด็น
การผลิต

การนําเขา

ความหมาย

บุหร่ี

สูบบุหร่ี

สถานที่สาธารณะ

ผูดําเนินการ

เขตปลอดบุหร่ี

เขตสูบบุหร่ี

พนักงานเจาหนาท ี่

สิทธิผูบริโภค5 ¢éÍ

คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค

การคุมครองผูบริโภค

การคุมครองผูบริโภคดานโฆษณา

การคุมครองผูบริโภคดานฉลาก

การคุมครองผูบริโภคดานสัญญา

ฉบับที่ 2 2541
เพ่ิมสัญญาที่เปนธรรม

15 มีนาคม 2541
ความหมาย

การประกอบโรคศิลปะ

การแพทยแผนไทย

เวชกรรมไทย

เภสัชกรรมไทย

การผดุงครรภไทย

การแพทยแผนไทยประยุกต

กายภาพบําบัด

เทคนิคการแพทย 

ผูประกอบโรคศิลปะ

ประเด ็น

การควบคุมการประกอบโรคศิลปะ

พนักงานเจาหนาท ี่

บทกําหนดโทษ

ความหมาย

สถานพยาบาล

ผูปวย

ผูรับอนุญาต

ผูดํา เนินการ

ผูประกอบวิชาชีพ

ใบอนุญาต

ประเด็น
บทกําหนดโทษ

การปดสถานพยาบาล

ตองเปดเผย

ในรูปกรรมการ
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การละเมิดสิทธิ

ขาดความรู

ขาดการรวมกลุม

กฎหมายลาหลัง

 ไมแสดงหนาที่

ทางออก

ขอมูลขาวสาร

ปญหาผูบริโภค
ไทย ในปจจุบัน

22/7/2547 - v20

ขอมูลขาวสาร

อิสระในการเลือก

ความปลอดภัยในการบริโภค

การชดเชยความเสียหาย

สัญญาท่ีเปนธรรม

 เรื่องสิทธิ

 เรื่องผลิตภัณฑ

การตลาด
กลไกราคา

จําหนายตรง

 ไมรู

รูเทา

รูทัน

รูกัน

รูแก

รูเขา

รูเรา

หนาที่
อยางไร

เม่ือใด

 แยกกันตอสู

องคกรไมชัดเจน

 ไมมีองคกรท่ีจดทะเบียน

ตางคนตางอยู

 ไมทันเหตุการณ

กฎหมายหลายฉบับ

บทลงโทษไมรุนแรง

หนาท่ีประเมินผลิตภัณฑ

กอนซื้อ

ระหวางใช

หลังใชงาน

หนาท่ีรวมตัวกัน
ชมรม

สมาคม

หนาท่ีเฝาระวังปญหา
ฉลากสินคา

ยฆษณาสินคา

การรองทุกข

ไมเปน

ไมชัดเจน

ไมทันเวลา

 เรงดําเนินการมาตรา 57

รัฐสงเสริมการรวมกลุม

จัดใหมีศูนยขอมูลเพื่อผูบริโภค

สื่อแสดงบทบาท
สะทอนปญหา

ติดตามประเดน

มีมากเกินจําเปน

คุณภาพขอมูล
ไมครบถวน

บิดเบือน

Consumer Problems
by Mr.Prachasan Saenpakdee

22/7/2547 - Prachasan Saenpakdee - glocalization@thailand.com
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สรางโอกาสโดยการ สรางทุนใหคนจน

แปลงสินทรัพยเปนทุน

พักชําระหนี้เกษตรกร

ธนาคารประชาชน

กองทุนหมูบาน

ลดรายจายของคนจน
30 บาทรักษาทุกโรค

สินคาเอื้ออาทร

เพิ่มรายไดโดยสงเสริม ภาคเศรษฐกิจท่ีคนจนพึ่งพิง OTOP

สงเสริมใหประเทศไทย เปนประเทศท่ีนาอยู  
และปลอดภัย

30 บาทรักษาทุกโรค

ปราบปรามยาเสพติด

ปราบปรมผูมีอิทธิพล

จัดระเบียบแรงงานตางดาว

จัดระเบียบสังคม

บานเอื้ออาทร

อนุรักษวัฒนธรรมไทย ไทยสากล

อนุรักษและรักษา สิ่งแวดลอม
การลดมลพิษ

การประหยัดพลังงาน

สรางสังคมไทยใหเปน สังคมแหงการเรียนรู

ปรับปรุงระบบการศึกษา

The Best and The Brightest

Computer เอื้ออาทร

หองสมุด

ปฎิรูปราชการ
ผูวา CEO

ปรับปรุงโครงสราง และการบริหารจัดการ

สนับสนุนการพัฒนา นวัตกรรม

IPR

VC Funds

Incubator

กองทุนนวัตกรรม

ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน

สนามบิน

VC Funds

แปรรูปรัฐวิสาหกิจ

ปรับบทบาทสถาบัน เฉพาะทาง

ปรับปรุงโครงสรางภาษี

ปรับปรุงโครงสรางกฎหมาย

สรางตลาดพันธมิตร

ASEAN

Asian Bond

FTA

สนับสนุนอตสาหกรรม ท่ีมีศักยภาพ

Fashion city

อาหาร

Software

รถยนต

ทองเท่ียว

Mind Map ของ ฯพณฯ ทักษิณ  ในการพัฒนาประเทศ

Strategies

ระเบียบวาระแหงชาติ

Programs

แผนงาน

Project

โครงการ

Goal

เปาหมายสูงสุด

จัดการเขียนแผนภูมิโดย  
ศูนยฝกอบรมภูมิปญญาสูสากล

THAKSINOMICS MIND MAP

เอกสารประกอบการนําเสนอ Mind Map นายกรัฐมนตรี พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร

PM's Mind Map (2).mmap - 17/7/2547 - Prachasan Saenpakdee
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Payment
( )

การบริหารงบ

แหลงงบประมาณ

การเบิกจาย

Principle
( )

หลักการที่มา

ความถูกตอง

โปรงใส

Purposes
( )

วัตถุประสงคทั่วไป

วัตถุประสงคเฉพาะ

Person
( )

ผูรับผิดชอบ

ผูประเมิน

ผูดําเนินการ

Process
( )

ข้ันตอนชัดเจน

เปนไปตามสายงาน

ตอเนื่อง

Progress
( )

วิธีการติดตาม

ระยะเวลารายงาน

ตัวช้ีวัดProject
( )

มีโครงการ

โครงการยอย

การบริหารโครงการ

Paper
( )

ระบบรายงาน

เอกสารความรู

เอกสารดําเนินงาน

Presentation
( )

นําเสนอผลงาน

รูปแบบการนําเสนอ

ผูรับฟงการนําเสนอ

Promotion
( )

การประชาสัมพันธ

การสนับสนุน

Participation
( )

ประชาชน

เจาหนาที่

ผูบริหารองคกร

People
( )

ใครบางเกี่ยวของ

เกี่ยวของอยางไร

Place
( )

สถานที่ดําเนินการ

ศูนยประสานงาน

หลักการนิเทศติดตามงานเภสัชสาธารณสุขดวย 12 P โดย เภสัชกรประชาสรรณ แสนภักดี
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PDCA
Deming

Practical PDCA
งานขององคกร

งานสวนตัว

1930

Walter Shewhart

วงจร Shewhart

ที่ Bell Laboratories

1950 W.Edwards Deming

วงจร Deming

Deming 

ออกแบบ

ผลิต

ขาย

วิจัย

Ac
t D

o

SMARTER

Specific

Measurable

Acceptable

Realistic

Time Frame

Extending

Rewarding

การวางแผน
(Plan)

ข้ันที่ 1 เลือกหัวขอที่จะศึกษา

คัดเลือกกระบวนการที่จะแกปญหา
และปรับปรุง

ระบุลูกคา

แตงต้ังทีมงานแกปญหา
และปรับปรุงงาน

ข้ันที่ 2 
เก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล

กําหนดตัววัดผล

Outcomes

Output

Process

วางแผนและเก็บรวบรวมขอมูล

ต้ังคําถามเพื่อวิเคราะห

วิเคราะหหาสาเหตุดานคุณภาพ

ข้ันที่ 3 ระบุสาเหตุตนตอ

เขียนผังการดําเนินงาน
(Flow chart)

ประเมินสาเหตุที่เปนไปได

การปฏิบัติ
(Do)

ข้ันที่ 4 กําหนดแนวทางปรับปรุง
และลงมือปฏิบัติ

ศึกษาผลกระทบ

สรุปแนวทางแกปญหา
และปรับปรุงงาน

ระบุผูสนับสนุน

พัฒนาแผนการลงมือปฏิบัติ
(Gantt Chart)

ปฏิบัติดวยวิธีการใหม

การตรวจสอบ
(Check)

ข้ันตอนที่ 5 ประเ มินแนวทางแกไข

การดําเนินการ
ใหเหมาะสม(Act)

ข้ันตอนที่ 7
บันทึกผลความพยายาม

เลือกหัวขอศึกษาใหม

ข้ันตอนที่ 6 จัดทํามาตรฐาน

(Tools)

Flow chart

Histogram

Pareto Chart

Fishbone Diagram

Check sheet

Control chart

Scatter Diagram

Brainstorming

เรื่องราวของ Deming cycle Mind Mapping โดย ภก.ประชาสรรณ แสนภักดี M.P.H.
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 7

ศรัทธา มีความเชื่อท่ีมีเหตุผล

ศีล มีความประพฤติถูกตองดีงาม

หิริ มีความละอายใจตอการทําชั่ว

โอตตัปปะ มีความเกรงกลัวตอการทําชั่ว

พาหุสัจจะ มีความเปนผูใฝรูใฝศึกษา

จาคะ มีความเสียสละ เอ้ือเฟอเผื่อแผ

ปญญา มีความเขาใจถองแทในเรื่องผิดถูก ชั่วดี

 7

สติ มีใจอยูกับกิจ มีจิตอยูกับงาน

ธรรมวิจัย มีความสนใจสอดสองสืบคน

วิริยะ มีความเพียร

ปติ มีความอ่ิมใจ

ปสสิทธิ มีความสงบกายสงบใจ

สมาธิ มีใจตั้งมั่น

อุเบกขา มีใจเปนกลางตัดสินตามความเปนจริง

 7

กัลยาณมิตตตา
หรือปรโตโฆสะ มีการยอมรับการเรียนรุจากบุคคลภายนอก

สีลสัมปทา มีการจัดระเบียบถูกตอง ไมเบียดเบียนคนอ่ืน

ฉันทสัมปทา มีการสรางแรงจูงใจในการเรียนรูใหตน

อัตตาสัมปทา มีการมุงพัฒนาตนอยางเต็มท่ี

ทิฏฐิสัมปทา มีการมองส่ิงท้ังหลายตามความเปนจริง

อัปปมาทสัมปทา ตระหนักเห็นคาของเวลา ไมประมาท

โยนิโสมนสิการสัมปทา รูจักคิด คิดเปน พ่ึงตนเองได

 7

ธัมมัญณุตารูหลักการ หรือรูตนเหตุ

อัตถัญณุตารูเปาหมาย หรือรูผล

อัตตัญณุตารูตน รูจักการแกไขตน

มัตตัญณุตารุจักประมาณ หรือความพอดี

กาลัญณุตารูกาลเวลาท่ีเหมาะสม

ปริสัญณุตารูจักสังคมชุมชน

ปุคคลัญณุตารูความแตกตางของคน

 7

ปโยทําตนนารัก

ครุทําตนนาเคารพ

ภาวนีโยทําตนนายกยอง

วัตตา จะรูจักพูดใหไดผล เกิดความเขาใจ

วจะนักขโมมีความอดทนตอถอยคํา

คัมภีรัณ กถัง กัตตามีความสามารถอธิบายเรื่องซับซอนได

โน จัฎฐาเน นโยชเยไมแนะนําในเรื่องเหลวไหล

ประเมินศักยภาพบุคลากรแนวพุทธ : ศุภชัย เมืองรักษ : Productivity world : ปท่ี 8 ฉบับท่ี 46

แนวพุทธ (2).mmap - 23/7/2547 - ภก.ประชาสรรณ แสนภักดี



ศูนยฝกอบรมภมิูปญญาสูสากล 
Www.glocalization.org 

Glocalization 
Training 
Center™ 

องคกรฝกอบรม เพ่ือการพัฒนาศักยภาพ ของ

บุคลากรในองคกรทุกระดับ ท่ีดําเนินงานในระดับ

ทองถ่ินท่ีทานเขาถึงไดโดยไมตองเดนิทางไกลไป

ถึงกรุงเทพฯ  ภายใตการบริหารงานของทีมงานมือ

อาชีพ โดยการนําของผูจัดการศูนยฝกอบรม 

เภสัชกรประชาสรรณ แสนภักดี  

ทานฝน เราฝก 
Glocalization@thailand.com 

ท่ีต้ัง เลขท่ี 11 หมู 8 บานหนองโจด ตําบล

บานเปด อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 40000 

โทรศัพท./โทรสาร 0-4332-4071 

มือถือ 0-1661-8579  (24 hrs) 

ดวยหลักสูตรฝกอบรมท่ีตอบสนองทุกความตองการ (courses) 
• ศิลปะการพูดในท่ีชุมชน (Public speaking) 
• การนําเสนอผลงานอยางมืออาชีพ (Presentation) 
• การพัฒนาเว็บไซตองคกร (Web site design) 
• การถายภาพระดับมืออาชีพ (Photography) 
• การเขียนแผนท่ีความคิดดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร (Mind 

Map® by computer software) 
• การพัฒนาระบบฐานขอมูลขัน้สูงดวย MS Access 
• การบริหารโครงการดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร (Project 

Management by computer software) 
• ท่ีปรึกษาระบบการพัฒนาสถานท่ีผลิตอาหาร (GMP) 
• ใหคําปรกึษาและบรกิารวิเคราะหขอมูลดวย SPSS/FW 

เงิน
ที่เ
ทา
กัน

เรา
ให
ทา
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D-Mind Map® 
 www.prachasan.com 

http://www.glocalization.org
mailto:Glocalization@thailand.com
http://www.prachasan.com
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