
 

  
 

 
 

Critical Thinking Mastery 
รู้ คิด เช่ือ ทาํ อย่างมืออาชีพ 

 

 

รุน่ที ่1 - วนัองัคารที ่30 สงิหาคม 2565 

09.00 - 16.00 น. 
 
 วตัถปุระสงคข์องการฝึกอบรม : 

• เพือ่พัฒนาทักษะการคดิเชงิวพิากษ์หรอืการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ 
• เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหแ์ละสงัเคราะหข์อ้มลูไดอ้ยา่งถกูตอ้งเป็นระบบ 
• เพือ่ใหส้ามารถกลั่นกรอง ตรวจสอบ และใชข้อ้มลูใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุ 
• เพือ่ใหส้ามารถแกปั้ญหาและตัดสนิใจเรือ่งตา่งๆ อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 
เนือ้หาการฝึกอบรม : 
Thinking Essential : 
• ความทา้ทายของธรุกจิและชวีติการทํางานในยคุ AI & Agile 
• กลไกการทํางานของสมอง ระบบจติ  และวธิกีารคดิแบบตา่งๆ 
• ตรรกวทิยาหรอืศาสตรแ์หง่เหตผุล หัวใจของการคดิเชงิวพิากษ์ 
• เรือ่งตอ้งรูเ้กีย่วกบัหลมุดําทางความรู ้ความคดิ และความเชือ่ 
• คณุสมบัตสิําคัญของ Critical Thinker และแนวทางการพัฒนา 
 
Critical Thinking in Practice : 
• การรู ้คดิ เชือ่ และทําอยา่งมอือาชพีดว้ย WISDOM Model 
• เทคนคิการตัง้คําถาม เพือ่ประเมนิขอ้เท็จจรงิกอ่นตดัสนิใจเชือ่ 
• การวเิคราะหข์อ้มลู เพือ่พสิจูนค์วามสมเหตสุมผล (Validity) 
• กระบวนการสบืคน้หาสาเหต ุและความน่าจะเป็น (Probability) 
• การตรวจสอบความคดิ เพือ่ป้องกนัอคตแิละตรรกะวบิัต ิ(Fallacy) 
• การคาดการณ์ผลสบืเน่ือง เพือ่ป้องกนัผลกระทบทีไ่มพ่งึประสงค ์
• การทบทวนขอ้สรปุ แนวคดิ เพือ่หาทางเลอืกทีถ่กูตอ้งเหมาะสมทีส่ดุ 
• การใช ้Critical Thinking เพือ่ตัดสนิใจและแกปั้ญหาในการทํางาน 
• การใช ้Critical Thinking รว่มกบัวธิคีดิแบบอืน่ๆ ในชวีติประจําวัน 
 
*** เนือ้หาการฝึกอบรมปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสมในการฝึกอบรม *** 
 
รปูแบบการฝึกอบรม   :  Group Coaching, Training และ Online Workshop 
ระยะเวลาการฝึกอบรม   :  หลักสตูร Online ผา่น ZOOM เวลา 6 ชัว่โมง 

 



 

  
 

 
วทิยากร :  อาจารยส์จัพล สง่สมบุญ (Sam) 
               - วทิยากรและทีป่รกึษาดา้นการพัฒนาผูนํ้า การบรหิารผลงาน และกฎหมายแรงงาน 
               - กรรมการผูจ้ัดการ บรษัิท HERO Consulting จํากดั 

กําหนดเวลา และการสมัครเขา้อบรม : การอบรม Online Live ผา่นโปรแกรม ZOOM 

🔹🔹  ระยะเวลาการอบรม 1 วัน : 09.00 - 16.00 น. 

🔹🔹  กําหนดเวลาการฝึกอบรม ประจําปี 2565 (รุน่ละ 1 วัน) 
      🔻🔻 รุน่ที ่1 - วันอังคารที ่30 สงิหาคม 2565 
      🔻🔻 รุน่ที ่2 - วันพฤหัสบดทีี ่22 กนัยายน 2565 
      🔻🔻 รุน่ที ่3 - วันพฤหัสบดทีี ่20 ตลุาคม 2565 
      🔻🔻 รุน่ที ่4 - วันพฤหัสบดทีี ่24 พฤศจกิายน 2565 
 
🔹🔹  คา่ลงทะเบยีน ทา่นละ 2,900 บาท + VAT 7% 203 = 3,103 
       + นติบิคุคลสามารถหักภาษี ณ ทีจ่า่ย 3%  
วธิกีารชําระเงนิ: 

1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังน้ี 

1.1  ธนาคารกสกิรไทย บญัชสีะสมทรัพย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 

1.2 ธนาคารกรงุเทพ (สะสมทรัพย)์ สาขาโลตัสรามอนิทรา 109 เลขที ่029-7110496 

          ชือ่บัญช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  

          และ Scan Pay-in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี มาที ่E-mail : ptstraining3@gmail.com 

พรอ้มระบชุือ่บรษัิทของทา่น และชือ่หลักสตูร 

1.2 ชําระดว้ยเช็คบรษัิท สัง่จา่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ (Professional Training Solution 
Ltd, Partnership) 

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: คณุอรัญญา (ตุม้) 086-8929330 

Professional Training Solution 
Tel  02-1753330, 086-6183752    www.ptstraining.in.th 

อเีมล ์ info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com; 

 

mailto:ptstraining3@gmail.com
http://www.ptstraining.in.th/
mailto:info.ptstraining@gmail.com


 

  
 

 

แบบฟอรม์การลงทะเบียน 

Critical Thinking Mastery 
รู้ คิด เช่ือ ทาํ อย่างมืออาชีพ 

รู้ คิด เช่ือ ทาํ อย่างมืออาชีพ 
สง่Scan ใบลงทะเบยีนมาที ่email : 

ptstraining3@gmail.com;info.ptstraining@gmail.com  

  บรษิทั__________________________________________________________________________ 

   ท่ีอยู่ออกใบกาํกบัภาษี_____________________________________________________________ 

   ______________________________________________รหสัไปรษณีย_์____________________ 

Tax ID__________________________________________สาขา___________________________ 

  ชื่อผูป้ระสานงาน (HR)____________________________โทรศพัท ์____________________ต่อ_______ 

   Fax: ___________________________     E-mail: _________________________________________  

  วนัสมัมนา_______________________________________________________________________ 

1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื ____________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________  

2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ___________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________________ 

3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ___________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________________ 

ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริง 


