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หลกัสตูร  Analytical Skill for Logical  Thinking  การคิดวเิคราะหเ์ชิงตรรกะ 

   

วนัท่ี 14 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

@Arize Hotel  ซอยสขุมุวิท 26  ใกล ้BTS พรอ้มพงษ ์ กทม.  ** สถานที่ อาจมกีารเปล่ียนแปลง **   

 

 

Promotion  สมคัร 4x2,900 บาทเท่านัน้ !!!   
(ราคาปกติท่านละ  3,900 บาท) 

 

วทิยากร อาจารยส์กิุจ  ตรียทุธวฒันา 

 

ท่ีมาของหลกัสตูร 

      ปัจจัยส าคัญท่ีท าใหอ้งค์กรเกิดการพัฒนานั้น เร่ิมตน้จากการพัฒนาคน ซึ่ งท าใหอ้งค์กรพัฒนาไดอ้ย่าง

ย่ังยืนและม่ันคง คนท่ีคิดเกง่อาจเรียกไดว้า่เป็นคนฉลาด แต่แทจ้ริงแลว้ คนท่ีคิดเกง่ไมจ่ าเป็นตอ้งฉลาดก็ย่อม

ได ้หากมีมุมมองความคิดวเิคราะห์ท่ีเป็นเหตุและผล หรือ Logical Thinking  การคิดเชิงตรรกะ พรอ้มกับมี

เทคนิคท่ีดีส าหรับใชใ้นการชว่ยเชิงคิดวเิคราะห์ Analytical Thinking การคิดเชิงวเิคราะห์ และการคิดอย่างมี

เหตุและผล จะท าใหม้องเห็นภาพความเชื่ อมโยงสอดคลอ้งในแต่ละจุดอย่างลงตัวแบบสัมพันธ์กัน มีความถูก

ตอ้ง ถูกทาง และน ามาใชต่้อยอดในการบริหารจัดการ และการท างานท่ีท าใหเ้กิดผลลัพธ์ท่ีดีได้    ดว้ยการ

น าไปปรับใชกั้บการท างาน การตรวจสอบ การวเิคราะห์ขอ้มูล การวางแผนอย่างมีตรรกะ การแกปั้ญหา การ

ตัดสินใจ เป็นตน้ท่ีเชื่ อมโยงกับผลการปฏิบัติงานของบุคลากรผลลัพธ์ทางธุรกิจขององค์กรได ้

 

สิ่ งท่ีจะไดร้บัจากการฝึกอบรม 

1.ผูเ้ขา้ฝึกอบรมจะเขา้ใจหลักการ เรียนรูทั้กษะการคิดวเิคราะห์เชิงตรรกะไดเ้ป็นอย่างดี 

2.สามารถจัดล าดับความส าคัญของส่ิงที่ วเิคราะห์อย่างมีเหตุและผล และตรงตามเป้าหมาย 

3.เพิ่ มประสิทธิภาพของกระบวนการคิดและสัมฤทธ์ิผลไดโ้ดยการใชเ้คร่ืองมือและเทคนิค 

   ท่ีส าคัญเพื่ อชว่ยคิดวเิคราะห์ปัญหาไดอ้ย่างเป็นตรรกะ 

4. ผสมผสานระหวา่งระบบความคิด และการท างาน น ามาใชแ้กปั้ญหาในการท างานได ้

ระยะเวลาการฝึกอบรม :  1 วัน (09.00 – 16.30 น.)  
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หัวขอ้และกิจกรรมการเรียนรู ้

Module 1 : Fundamental Thinking Factor 

*ความหมาย ความส าคัญ และตน้เหตุของการคิด 

*ความเชื่ อมโยงระหวา่งความรู้ ความคิด และความรูสึ้ก 

*ระบบการคิดของสมอง 

*การวเิคราะห์และผสมผสานระหวา่งการท างาน และระบบความคิด 

Workshop : Analytical Skill for Logical Thinking Problem 

 

Module 2 : Learning in Action for Analytical Thinking 

- การคิดวเิคราะห์นั้นคิดอย่างไร ? 

- สถานการณ์ใดที่ ตอ้งใชก้ารคิดวเิคราะห์ 

- แนวทางการคิดวเิคราะห์ 

- การวเิคราะห์ดว้ยขอ้มูลท่ีเป็นขอ้เท็จจริง  

- การวเิคราะห์ดว้ยขอ้มูลท่ีเป็นความคิดเห็น และความเชื่ อ 

Workshop : Analytical Thinking Skill 

 

Module 3 : Learning in Action for Logical Thinking 

*ความหมาย และระบบการคิดเชิงตรรกะ  

*ลักษณะการใชเ้หตุและผล  

*ลักษณะของภาษาขอ้ความท่ีใชแ้สดงเหตุและผล (ขอ้อา้ง และขอ้สรุป) 

*กฎของความสมเหตุสมผล (Law s of Validity) 

*รูปแบบของการใชเ้หตุผล (นิรนัย , อปุนัย และการใชเ้หตุผลผิด)    

Workshop : Logical Thinking Skill 
 

Module 4 : Learning in Action for Logical Thinking & Tools 

*ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล --> วงกลมของออยเลอร์ (Euler ‘s Circles)  

*เทคนิคการคิดหาเหตุผลใหถู้กทาง (Right Reasoning Technique) 

 -แสวงหาความจริง (แยกแยะระหวา่งความจริงกับความเชื่ อ , ขอ้เท็จจริงกับขอ้คิดเห็น) 

 - แสวงหาเหตุและผล 

*เคร่ืองมือท่ีนิยมใชเ้พื่ อชว่ยในการคิดวเิคราะห์เชิงตรรกะ 

  -Note Diagram , Why-Why Analysis , Relation Diagram , Tree Diagram ,  

  Matrix Diagram , Arrow Diagram Etc. 

Workshop : Tools Sequence in Action 

*สรปุทบทวน  และถาม-ตอบ 
 

วธีิการและรปูแบบการฝึกอบรม 

            - การบรรยาย 40%  , กิจกรรมการเรียนรู ้60% 

            - แบบทดสอบฝึกปฏิบัติ (Best in Practice) และกรณีศึกษา 

            - การแลกเปล่ียนความคิดเห็น และฝึกปฏิบัติร่วมกัน (Workshop) 

            - สรุป และ ถาม – ตอบค าถาม 
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ผูเ้ขา้ฝึกอบรม 

  พนักงานในหลายๆหน่วยงานในองค์กรและผูบั้งคับบัญชาทุกระดับ  

 

 

ค่าใชจ่้ายในการอบรมหักลดหยอ่นภาษีได ้200 % 

ฟรี !!!รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารวา่ง 2 ม้ือ อาหารกลางวนัและใบรบัรองวุฒิบตัร 

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 

3 % 

ราคาสทุธิ 

ราคาปกติท่านละ   3,900 273 117 4,056 

สมคัร 4 ท่าน ๆ ละ 2,900 203 87 3,016 

 

ส ารองท่ีนั่ง  ติดต่อเพ่ิมเติมไดท่ี้  

 

คณุธนนันท์     0906450992 , 0896060444 

คณุอิศราภรณ์  089 773 7091 

Line :  hrdzenter  www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com ,  

www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 

 

วธีิการช าระเงิน  

เช็คสั่งจ่ายในนาม   บริษทั ศนูยส์่งเสริมและพฒันาทรพัยากรมนษุย ์จ ากดั 

โอนเงินเขา้บญัชีนาม  บริษทั ศนูยส์่งเสริมและพฒันาทรพัยากรมนษุย ์จ ากดั  

>> ธนาคารไทยพาณิชย ์ สาขาเซ็นทรลัพลาซาลาดพรา้ว บญัชีออมทรพัย ์ เลขท่ี  206-237-

1740 

(กรณุาส่งส าเนาใบฝากเงิน พรอ้มใบสมคัรมายงับริษทัเพ่ือยนืยนัการช าระเงิน และใชเ้ป็นหลกัฐาน

การสมคัรทางอีเมล ์ : hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter  

ผูเ้ขา้อบรมรบัผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินขา้มจังหวดั)  

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีอยูใ่นการออกเอกสารหกั ณ ท่ีจ่าย 
ในนามบริษทั  ศูนยส่์งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย ์จ  ากดั  (ส านกังานใหญ่) 

เลขท่ี  171/162  ซอยพทุธบูชา  39 แยก 1-1 

แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี  010 5555 113 021 
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การแจง้ยกเลิก: 1. ผูส้มคัรสามารถท่ีจะยกเลิกการเขา้อบรมได ้ในกรณีท่ีท่านยกเลิกก่อนวนั

งาน 10 วนั  โดยไม่เสียค่าใชจ่้าย 

2. กรณีท่ีท่านแจง้ยกเลิกก่อนวนัสมัมนาก่อนวนังาน 1-7 วนั บริษทัฯ จะหักค่าธุรการ รอ้ย

ละ 30 ของค่าสมคัร  

3.และในกรณีท่ีท่านยกเลิกในวนัสมัมนาหรือไม่มาตามท่ีส่งใบสมคัรมาแลว้   บริษทัฯจะไม่คืนเงินใด 

ๆ  ทัง้สิ้น   หรือหากท่านยงัไม่ช าระค่าสมัมนา  ทางบริษทั ตอ้งขอเก็บค่าธุรการจ านวน  30 %  

ทนัที    

 

ตอ้งการจัดอบรมรปูแบบ In-house  Training  ภายในองคก์ร   

 

ติดต่อคณุจ๋ิว  090 645 0992, 089 606 0444,  Line :  hrdzenter    

www.hrdzenter.com,  E-mail : hrdzenter@gmail.com  
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