Analytical Skills for Logical Thinking

หล ักสูตร Analytical Skills for Logical Thinking
เทคนิคการคิดวิเคราะห์เชงิ ตรรกะ
30 เมษายน 2564
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโนโวเทล สุขม
ุ วิท
*สถานทีจ
่ ัดอบรมอาจเปลีย
่ นแปลงได ้ตามความเหมาะสม

หลักการและเหตุผล: ทำไมเรำต้ องมีควำมรู้ ในคอร์ สนี้

ปั จจัยสาคัญทีท
่ าให ้องค์กรเกิดการพัฒนานัน
้ เริม
่ ต ้นจากการพัฒนาคน ซึง่ ทาให ้องค์กรพัฒนาได ้อย่างยัง่ ยืนและ
มัน
่ คง คนทีค
่ ด
ิ เก่งอาจเรียกได ้ว่าเป็ นคนฉลาด แต่แท ้จริงแล ้ว คนทีค
่ ด
ิ เก่งไม่จาเป็ นต ้องฉลาดก็ยอ
่ มได ้ หากมีมม
ุ มอง
ความคิดวิเคราะห์ทเี่ ป็ นเหตุและผล หรือ Logical Thinking การคิดเชงิ ตรรกะ พร ้อมกับมีเทคนิคทีด
่ ส
ี าหรับใช ้ในการ
ช่วยเชิงคิดวิเคราะห์ Analytical Thinking การคิดเชงิ วิเคราะห์ และการคิดอย่างมีเหตุและผล จะทาให ้มองเห็นภาพ
่ มโยงสอดคล ้องในแต่ละจุดอย่างลงตัวแบบสัมพันธ์กน
ความเชือ
ั มีความถูกต ้อง ถูกทาง และนามาใช ้ต่อยอดในการบริหาร
จัดการ และการทางานทีท
่ าให ้เกิดผลลัพธ์ทด
ี่ ไี ด ้ ด ้วยการนาไปปรับใช ้กับการทางาน การตรวจสอบ การวิเคราะห์ข ้อมูล
่ มโยงกับผลการปฏิบต
การวางแผนอย่างมีตรรกะ การแก ้ปั ญหา การตัดสินใจ เป็ นต ้นทีเ่ ชือ
ั งิ านของบุคลากรผลลัพธ์ทาง
ธุรกิจขององค์กรได ้
สงิ่ ทีจ
่ ะได้ร ับจากการฝึ กอบรม
1.
2.
3.
4.
5.

ผู ้เข ้าฝึ กอบรมจะเข ้าใจหลักการ เรียนรู ้ทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะได ้เป็ นอย่างดี
2.สามารถจัดลาดับความสาคัญของสิง่ ทีว่ เิ คราะห์อย่างมีเหตุและผล และตรงตามเป้ าหมาย
3.เพิม
่ ประสิทธิภาพของกระบวนการคิดและสัมฤทธิผ
์ ลได ้โดยการใช ้เครือ
่ งมือและเทคนิค
ทีส
่ าคัญเพือ
่ ช่วยคิดวิเคราะห์ปัญหาได ้อย่างเป็ นตรรกะ
ผสมผสานระหว่างระบบความคิด และการทางาน นามาใช ้แก ้ปั ญหาในการทางานได ้

ระยะเวลาการฝึ กอบรม : 1 วัน (09.00 – 16.30 น.)
ห ัวข้อและกิจกรรมการเรียนรู ้
Module 1 : Fundamental Thinking Factor
 ความหมาย ความสาคัญ และต ้นเหตุของการคิด
่ มโยงระหว่างความรู ้ ความคิด และความรู ้สึก
 ความเชือ
 ระบบการคิดของสมอง
 การวิเคราะห์และผสมผสานระหว่างการทางาน และระบบความคิด
Workshop : Analytical Skill for Logical Thinking Problem
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Module 2 : Learning in Action for Analytical Thinking
- การคิดวิเคราะห์นัน
้ คิดอย่างไร ?
- สถานการณ์ใดทีต
่ ้องใช ้การคิดวิเคราะห์
- แนวทางการคิดวิเคราะห์
- การวิเคราะห์ด ้วยข ้อมูลทีเ่ ป็ นข ้อเท็จจริง
่
- การวิเคราะห์ด ้วยข ้อมูลทีเ่ ป็ นความคิดเห็น และความเชือ
Workshop : Analytical Thinking Skill
Module 3 : Learning in Action for Logical Thinking
 ความหมาย และระบบการคิดเชิงตรรกะ
 ลักษณะการใช ้เหตุและผล
 ลักษณะของภาษาข ้อความทีใ่ ช ้แสดงเหตุและผล (ข ้ออ ้าง และข ้อสรุป)
 กฎของความสมเหตุสมผล (Law s of Validity)
 รูปแบบของการใช ้เหตุผล (นิรนัย , อุปนัย และการใช ้เหตุผลผิด)
Workshop : Logical Thinking Skill
Module 4 : Learning in Action for Logical Thinking & Tools
 ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล --> วงกลมของออยเลอร์ (Euler ‘s Circles)
 เทคนิคการคิดหาเหตุผลให ้ถูกทาง (Right Reasoning Technique)
่ , ข ้อเท็จจริงกับข ้อคิดเห็น)
 แสวงหาความจริง (แยกแยะระหว่างความจริงกับความเชือ
แสวงหาเหตุและผล
 เครือ
่ งมือทีน
่ ย
ิ มใช ้เพือ
่ ช่วยในการคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะ
o Note Diagram , Why-Why Analysis , Relation Diagram , Tree Diagram ,
o Matrix Diagram , Arrow Diagram Etc.
 Workshop : Tools Sequence in Action
*สรุปทบทวน และถาม-ตอบ
วิธก
ี ารและรูปแบบการฝึ กอบรม
- การบรรยาย 40% , กิจกรรมการเรียนรู ้ 60%
ึ ษา
- แบบทดสอบฝึ กปฏิบต
ั ิ (Best in Practice) และกรณีศก
- การแลกเปลีย
่ นความคิดเห็น และฝึ กปฏิบต
ั ริ ว่ มกัน (Workshop)
- สรุป และ ถาม – ตอบคาถาม
ผูเ้ ข้าฝึ กอบรม
พนักงานในหลายๆหน่วยงานในองค์กรและผู ้บังคับบัญชาทุกระดับ
วิทยากร

:

อาจารย์ สุกจิ ตรียท
ุ ธวัฒนา

ประสบการณ์ การทางาน
ประสบการณ์ดา้ นการขายและการตลาด ด้านบริการลูกค้า ด้านการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์รวมแล้ว
เกือบ 25 ปี จากบริษทั และองค์กร ชัน้ นาหลายแห่ง
ประสบการณ์ดา้ นการตลาดขายตรงและด้านการเป็ นวิทยากรมามากกว่า 20 ปี
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* ผูจ้ ดั การฝ่ ายขายและฝึกอบรม บริษทั สปอร์ตทรอน อินเตอร์เนชันแนล
่
(ประเทศไทย) จากัด
ผูอ้ านวยการฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ และการตลาด บริษทั ลาชูเล่ คอสเมติคส์ (ประเทศไทย) จากัด
ผูบ้ ริหาร และทีป่ รึกษา ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ ายพัฒนาองค์กร และธุรกิจ บริษทั แอกเซส อินดัสเตรียล เทคโนโลยี จากัด

จานวนผู้เข้ าอบรม ไม่ เกิน20 คน
อัตราค่าลงทะเบียน

ั
(รวมค่าเอกสาร อาหารกลางว ันบุฟเฟต์นานาชาติ และอาหารว่างตลอดการสมมนา)
ค่าอบรม
ราคาก่อน VAT
ภาษีห ัก ณ ทีจ
่ า
่ ย
VAT 7%
3%

ราคาสุทธิ

ราคาท่านละ

3,900

273

(117)

4,056

Early Bird จ่ายก่อนลดพิเศษ

3,400

238

(102)

3,536

Pro 3 คน ๆ ละ

3,200

224

(96)

3,328

ทุกหลักสูตร “มอบวุฒบิ ัตร ใบรั บรองจากสถาบันโปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูช่ ัน
วิธก
ี ารชาระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชธี นาคาร ดังนี้
ิ รไทย บัญชส
ี ะสมทรัพย์ สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ เลขที่ 732-2-458238
1.1 ธนาคารกสก
ื่ บัญช ี หจก.โปรเฟสชน
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่
ชอ
ื รับรองหัก ณ ทีจา่ ย (ถ ้ามี) Email:ptstraining3@gmail.com
และ Scanใบ Pay-in และหนั งสอ
ื่ บริษัทของท่าน และชอ
ื่ หลักสูตร
พร ้อมระบุชอ
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่ (Professional Training Solution
1.2 ชาระด ้วยเช็คบริษัท สงั่ จ่าย หจก.โปรเฟสชน
Ltd, Partnership)
รายละเอียดเพิม
่ เติม กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา
Professional Training Solution
Tel 02-1753330, 086-6183752
Fax. 02-9030080 ext.9330
www.ptstraining.in.th
อีเมล์ info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com
้ า่ ยทางภาษีได้ 200% ของค่าใชจ
้ า่ ยจริง
ค่าฝึ กอบรม สามารถห ักค่าใชจ
(พระราชกฤษฎีกาฉบ ับที่ 437 ใช ้ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป)
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แบบฟอร์มการลงทะเบียน
หลักสูตร_________________________________________
ส่ งมาที่ info.ptstraining@gmail.com หรื อ ptstraining3@gmail.com
บริษทั _______________________________________________________________________________
ที่อยู่ออกใบกำกับภำษี __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
รหัสไปรษณีย_์ ______________________________TAX ID______________________________________
ชื่อผูป้ ระสานงาน (HR)____________________________โทรศัพท์ _______________________ต่อ_______
Fax: _________________________ E-mail: _____________________________________________
วันสัมมนา____________________________________________________________________________
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________
ตาแหน่ง: ___________________________________มือถือ __________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________
2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________
ตาแหน่ง: ___________________________________มือถือ: __________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________
3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________
ตาแหน่ง: ___________________________________มือถือ: __________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________
หมายเหตุ

ั มนากรุณาแจ ้งล่วงหน ้า 7 วันก่อนวันสม
ั มนา มิฉะนั น
ั มนา
กรณียกเลิกการเข ้าสม
้ จะต ้องชาระ 30% ของราคาค่าสม

กรณีหกั ภาษี ณ ที่จ่าย ส่งเอกสารมาที่
หจก.โปรเฟสชัน่ แนล เทรนนิ่ง โซลูขนั่
เลขที่ 89/161 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี 0103553030100
Professional Training Solution /www.ptstraining.co.th 02-1753330 4

