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Course: 

Mind Mapping  
การพฒันาความคิดเพือ่ช่วยในการทํางานดว้ยวิธี Mind Mapping 

 
Course ID: BN160010 
Duration: 1 day (9:00 – 16:30) 
Instructor:  
 
หลักการและเหตุผล: 

Mind Mapping  คือ เทคนิคการจดบนัทึก ท่ีใช้สมองสองซีกอย่างเต็มท่ี ให้สามารถมองเห็น "ความคิด" ออกมาเป็น 
"รูปธรรม" จะช่วยให้ผู้ ท่ีมีความสามารถดงักล่าวมองเห็นใน  "ภาพรวม" และรู้จกั "เช่ือมโยง" ความคิดให้สอดประสานกนั อีกทัง้
ยงัเป็นการกระตุ้นให้เกิดความคิด "สร้างสรรค์" สามารถมองประเด็นต่าง ๆ ได้อย่างรอบด้านและสามารถกลัน่กรอง สรุปรวบ
ยอดความคิด ออกมาเป็นรูปธรรมได้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตร  Mind Mapping เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยให้คุณเห็น
ความคิด เป็นพืน้ฐานในการคิดสร้างสรรค์ การวิเคราะห์การสื่อสาร และ การทํางานเป็นทีม และ สามารถ ใช้ได้ทัง้ในธรุกิจ เพ่ือ
เสริมสร้างทกัษะในการวเิคราะห์ และการสงัเคราะห์ข้อมลูในการ เรียนรู้ จดัระเบียบความคิด  
 
วัตถุประสงค์ 
 ผู้ เข้ารับการอบรมมีการพฒันาความคิดสร้างสรรค์ (How to develop creative thinking)  ด้วยเทคนิค Mind Mapping  

 ผู้ เข้ารับการอบรมสามารถใช้เทคนิคการพฒันาความคิดให้เป็นระบบ  (Systematic Thinking)  

 ผู้ เข้ารับการอบรมเปลีย่นมมุมองด้านความคดิเพิ่มประสทิธิภาพการทํางาน ด้วยเทคนิค Mind Mapping  

 ปรับทศันคติของผู้ เข้ารับการอบรมให้มีความคิดสร้างสรรค์ด้วยเทคนิค Mind Mapping  

 ผู้ เข้ารับการอบรมมีหลกัคดิตระหนกัและประยกุต์เทคนิค Mind Mapping ในสถานการณ์ตา่งๆ ได้ 
 
หวัข้อการบรรยาย 
 การพฒันาความคิดสร้างสรรค์ (How to develop creative thinking) ด้วยเทคนิค Mind Mapping 

 เทคนิคการพฒันาความคิดให้เป็นระบบ (Systematic Thinking) 

 การปรับประยกุต์เทคนิค Mind Mapping ในสถานการณ์ตา่งๆ 

 มมุมองและแนวคิดใหม่ๆ ในการทํางานและการดําเนินชีวติและการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ 

 เทคนิคการสร้างความคดิเชิงบวกในการทํางาน (พฒันาความฉลาดทางอารมณ์ / ทฤษฎีหน้าตา่ง 4 บาน) 

 บนัได 4 ขัน้สูค่วามสําเร็จ 
 
เหมาะสาํหรับ 

 พนกังานทกุระดบั    หวัหน้างาน  ผู้จดัการ  ผู้บริหารระดบัต้น  และผู้สนใจทัว่ไป ท่ีต้องการพฒันาความคิดเพ่ือช่วยในการ
ทํางานให้มีประสทิธภาพมากขึน้  
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Why Boston Network? 
 

 World Class Curriculum - our course curriculums incorporate best-in-business thinking and 
practices and are designed for all organizational levels.   

 Renowned Trainers - all our seminars, conferences are led by senior executives, managers, 
authors, educators, consultants, even CEOs. They’re not only skilled speakers, but top 
business practitioners who have been in the trenches 

 Satisfaction Guarantee - we are totally focused on customer satisfaction. Our 100% 
customer satisfaction guarantee is the factor that will distinct us from others.   

 Experienced Training Specialist - with more than five years of experiences, we bring in 
latest business know-how, world-class cutting edge management knowledge, and valuable 
insights to Thai society. We held over 200 seminar events each year with more than 10,000 
executive participants countrywide.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% Satisfaction Guarantee 
After attending Boston Network seminar or event, if you are not fully satisfied that we 
have delivered everything promised. Simply notify the seminar administrator by the lunch 
break and we will refund the entire registration fee. 


