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Workshop Center

Learning How to Learn เปนคอรสเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู เชนการเขียน Mind Map, การจดโนตเลคเชอร,
และเทคนิคการจำเพื่อใหนองๆสามารถเขาใจบทเรียนไดดวยตนเอง จดจำเนื้อหาที่สำคัญไดอยางแมนยำ
และเรียบเรียงความคิดไดอยางมีตรรกะ เพื่อสรางความเขาใจในเนื้อหาวิชาที่เรียนอยูอยางแทจริง เหมาะสำหรับนองๆ
ที่อยูในวัยเรียน ไมวาจะเปนในระดับ Junior (ป.4 – ป.6), Junior High (ม.1 – ม.3), และ High School (ม.4 – ม.6)

การจดโนตเลคเชอรรูปแบบตางๆ
เพื่อใหกลับมาทบทวนบทเรียนได
อยางมีประสิทธิภาพ
ผอนคลายสมองที่เหนื่อยลาจาก
การเรียนดวยจั๊กกลิ้ง

การใช Mind map เพื่อ

เทคนิคการจำ

- เขียน Concept Map เพื่อใหเขาใจภาพ
รวมของและความสัมพันธของเนื้อหาใน
บทเรียน
- ฝกฝน Visual Thinking และการใชภาพ
ทดแทนconcept ตางๆในการจดโนต

- กลั่นกรองเนื้อหาและจดจำเนื้อหาที่สำคัญ
ในหองเรียนขอมูลไดอยางรวดเร็วและไมลืม
เชน ตารางธาตุ 20 อันดับแรกไดภายใน 7
นาที, คำศัพทภาษาอังกฤษกวา 250 คำได
ภายใน 1 วัน, ชื่อและใบหนาคน, หรือวันที่
ตางๆ ไมวาจะในหองเรียนหรือหองสอบ

- ใช Mind Map เพื่อฝกฝนตรรกะในการ
คิดคนวิธีการแกปญหาตาม Case Study
จริงเชน การคนหาผูตองสงสัยในคดีฆาตกรรม
หรือปริศนาของเหงื่อเลือดของสายการบิน
Eastern Star

- เขาใจสไตลการเรียนรูที่เหมาะสมกับลักษณะ
ธรรมชาติของตัวเอง
- วิธีฝกใหมีสมาธิที่ยาวนานเพื่อใหโฟกัสกับ
การอานหนังสือหรือการเตรียมสอบ

- พัฒนาทักษะการเขียนโดยใช Mind map
รวบรวมความคิด เรียบเรียงคำพูด และกลั่น
(การโยนลูกบอลไปในอากาศ 3 ลูก) ซึ่งเปน
การออกกำลังกายที่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร กรองออกมาเปนงานเขียนที่มีลำดับ เปนขั้น
วาชวยพัฒนาการเติบโตของสมองและสงเสริม เปนตอน อานแลวเขาใจงาย (สำหรับระดับ
Junior High และ High School เทานั้น)
การเรียนรูสิ่งใหมๆ

“We shorten your learning curve and make it fun”

อาจารยปยะณัฐ แสงภัทราชัย เปนวิทยากร นักเขียนและ Facilitator
ทีเ่ ชีย่ วชาญเรือ่ งการพัฒนาจิตวิทยาและทักษะการคิดตางๆ เชน Neuro-Linguistic
Programming, Problem Solving Skills, และ Creativity & Innovation
ดวยประสบการณกวา 7 ป เขาไดรับการไววางใจจากองคกรชั้นนำมากมาย เชน
PTT, Nok Air, Allianz Ayudhya, โรงพยาบาลสมิตเิ วช, Toshiba Semiconductor,
Yusen Logistics, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, การประปานครหลวง, Ace Insurance,
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ,
สถาบันนิติวิทยาศาสตร กระทรวงยุติธรรม, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
อาจารปย ะณัฐ มีผลงานเขียน Best Seller อยู 2 เลมคือ “Magic Vocab
จำศัพทสอบ สำหรับสอบเขามหาวิทยาลัยใหไดใน 1 วัน” เลม 1 และ 2 สามารถ
หาซื้อไดตามซีเอ็ด, B2S, หรือรานนายอินทร

Burger

ความประทับใจจากผูที่ผานหลักสูตร

ชอบทุกอยางเลยครับ ตอนแรกไมคิดดวยซ้ำวามันจะสนุกขนาดนี้ พี่ณัฐที่เปน
วิทยากรก็พูดคุยสนุก เขาถึงทุกคนเปนอยางดี สถานที่จัดก็ดูเหมาะสมและ
เดินทางสะดวกอีก เรือ่ งเวลานีส่ นุกเพลินจนเลยละครับ เนือ้ หาก็มคี วามนาสนใจ
แถมใชไดจริง ผมประทับใจมากครับ
– ณัฐนิธิศ (นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย)
ชอบตรงเนื้อหาและการพูดของวิทยากร…เอาไปใชไดในชีวิตประจำวัน
และการสอบได – กัญญณัฐธา (นักเรียนม.ปลาย)
ไดเทคนิคในการจำเอาไปใชประโยชนไดจริง บรรยากาศในการเรียนการสอน
กันเองสบายๆ ชอบครับ เนื้อหาเหมาะสม เพื่อนๆที่เรียนดวยกันนารักทุกคน
– วิษณุรักษ (นักธุรกิจ เจาของบริษัท Veetech Coating and Technology)
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ทดลองอบรมไดโดยไมมีคาใชจายใดๆ

วันเสารที่ 27 ม.ค. 2561 เวลา 10:00 – 12:00 (หากทานสนใจแตไม
สะดวกเรื่องวันและเวลาในรอบนี้ ทานสามารถลงทะเบียนเพื่อรับขาวสาร
เวลาเราจัดอบรมรอบตอไปไดดานลาง)
สถานที่ Whiteboard – Workshop Center (คลิ๊กแผนที่ดานลางเพื่อ
ดูภาพขยาย) สำรองที่นั่ง เพียงกรอกแบบฟอรมดวยการคลิ๊กที่นี่ หรือ
โทรจองไดที่ 086-777-9647, LINE: nut_whiteboard โทรสอบถาม
รายละเอียดและขอสงสัยไดท่ี 086-777-9647 หรือทาง facebook.com/
whiteboardbkk

ชอบระบบการสอน วิธกี ารถายทอดของวิทยากร สถานทีส่ ะดวกสบาย พรอมทัง้
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หิาร
เวลาทีย่ าวนานแตเมือ่ ไดรว มอบรมครัง้ นีท้ ำใหรสู กึ เปนระยะเวลาทีด่ ี และมีประโยชน
สำหรับทุกคน เฟรนไชสรานอาหารแขงกบ
ั เฟรนไชสอนืในเมอืงเดยีวกนั โดยผเูลนทบีรหิารธรุกจิไดมี
– วลีพร (นักเรียนชั้น ม. 6)

ประสทิธภิาพจนทำเงนิไดมากทสีดุเมอืเวลาหมดจะเปนผชูนะ

ชอบหมด การทองความจำ ดานการเลนเกม และอีกหลายๆอยาง
– นิชาภา (นักเรียนชั้น ม. 1)

เหมาะสำหรบั

การจำเลขและศัพทภาษาอังกฤษเปนประโยชนมาก ตรงความตองการ เพราะ
สามารถ ปรับเขากับการเรียนได และทำใหจำศัพทไดเยอะ ตารางธาตุและตัวเลขอืน่
– วรวรรณ (นักศึกษามหาวิทลัยชั้นปที่ 2)

เจาของธรุกจิหรอืผทูใีฝฝน
อยากเปนเจาของธรุกจิ
ผบูรหิาร, ผจูดัการ, และ หวัหนางาน
ผทูตีองไดรบัการฝกฝนทกัษะ
การวางแผนกลยทุธธรุกจิ,
การตดัสนิใจ, การวเิคราะหคแูขง,
และการบรหิารทรพัยากร

จำนวนผูเรียนไมเกิน 6 คน/รุน

ลงมอืบ20%
รหิารธรุกจิเสมอืนจรงิ
ดวยตการบรรยาย
นเองหรอืชวกิจยกรรม
ั ภายในทมี
+กน
เกม
มองเหน็ภาพรวมในการทำธรุกจิ
และความสมัพนัธของแตละฝายงาน
ตระหนกัถงึจดุบอดของธรุกจิ
ของตวัเองในปจจบุนัและวธิแีกไข
ฝกการwhiteboardbkk.com
วางแผนระยะสนั ระยะยาว
และกาinfo@whiteboardbkk.com
รปรบัตวัเมอืพบกบัคแูขง

80%

whiteboardbkk
+66 86 777 9647
“We shorten your learning curve and make
it fun”

