Analytical Skill for Logical Thinking
การคิดวิเคราะห์เชงิ ตรรกะ

วิทยากร: อาจารย์สก
ุ จ
ิ ตรียท
ุ ธว ัฒนา
ปริญญาโท การจ ัดการ (ภาคร ัฐ และ เอกชน) มหาวิทยาล ัยคริสเตียน
ปริญญาตรี ร ัฐศาสตร์ มหาวิทยาล ัยรามคําแหง
ประสบการณ์ดา้ นการขายและการตลาด ด้านบริการลูกค้า
ด้านการบริหารและพ ัฒนาทร ัพยากรมนุษย์กว่า 20 ปี

16 ก ันยายน 2563
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คด
ิ กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
*สถานทีจ
C ัดอบรมอาจเปลีย
C นแปลงได ้ตามความเหมาะสม

หล ักการและเหตุผล
ปั จจัยสาํ คัญทีท
C ําให ้องค์กรเกิดการพัฒนานั น
K เริม
C ต ้นจากการพัฒนาคน ซงึC ทําให ้องค์กรพัฒนาได ้อย่างยัCงยืน
และมัCนคง คนทีค
C ด
ิ เก่งอาจเรียกได ้ว่าเป็ นคนฉลาด แต่แท ้จริงแล ้ว คนทีค
C ด
ิ เก่งไม่จําเป็ นต ้องฉลาดก็ย่อมได ้ หากมี
มุมมองความคิดวิเคราะห์ทเีC ป็ นเหตุและผล หรือ Logical Thinking การคิดเชงิ ตรรกะ พร ้อมกับมีเทคนิคทีด
C ส
ี าํ หรับใช ้
ในการชว่ ยเชงิ คิดวิเคราะห์ Analytical Thinking การคิดเชงิ วิเคราะห์ และการคิดอย่างมีเหตุและผล จะทําให ้มองเห็น
C มโยงสอดคล ้องในแต่ละจุดอย่างลงตัวแบบสัมพันธ์กน
ภาพความเชือ
ั มีความถูกต ้อง ถูกทาง และนํ ามาใช ้ต่อยอดใน
การบริหารจัดการ และการทํางานทีท
C ําให ้เกิดผลลัพธ์ทด
ีC ไี ด ้ ด ้วยการนํ าไปปรับใชกั้ บการทํางาน การตรวจสอบ การ
ิ ใจ เป็ นต ้นทีเC ชอ
ืC มโยงกับผลการปฏิบต
วิเคราะห์ข ้อมูล การวางแผนอย่างมีตรรกะ การแก ้ปั ญหา การตัดสน
ั งิ านของ
บุคลากรผลลัพธ์ทางธุรกิจขององค์กรได ้
ว ัตถุประสงค์
1. ผู ้เข ้าฝึ กอบรมจะเข ้าใจหลักการ เรียนรู ้ทักษะการคิดวิเคราะห์เชงิ ตรรกะได ้เป็ นอย่างดี
2. สามารถจัดลําดับความสําคัญของสงิC ทีวC เิ คราะห์อย่างมีเหตุและผล และตรงตามเป้ าหมาย
ิ ธิภาพของกระบวนการคิดและสม
ั ฤทธิผ
้ อ
3. เพิม
C ประสท
] ลได ้โดยการใชเครื
C งมือและเทคนิค
ทีส
C าํ คัญเพือ
C ชว่ ยคิดวิเคราะห์ปัญหาได ้อย่างเป็ นตรรกะ
้ ้ปั ญหาในการทํางานได ้
4. ผสมผสานระหว่างระบบความคิด และการทํางาน นํ ามาใชแก
ห ัวข้อการบรรยายและ Workshop
Module 1 : Fundamental Thinking Factor
1. ความหมาย ความสําคัญ และต ้นเหตุของการคิด
ืC มโยงระหว่างความรู ้ ความคิด และความรู ้สก
ึ
2. ความเชอ
3. ระบบการคิดของสมอง
4. การวิเคราะห์และผสมผสานระหว่างการทํางาน และระบบความคิด

Workshop : Analytical Skill for Logical Thinking Problem

Module 2 : Learning in Action for Analytical Thinking
5. การคิดวิเคราะห์นัน
K คิดอย่างไร ?
้
6. สถานการณ์ใดทีต
C ้องใชการคิ
ดวิเคราะห์
7. แนวทางการคิดวิเคราะห์
8. การวิเคราะห์ด ้วยข ้อมูลทีเC ป็ นข ้อเท็จจริง
ืC
9. การวิเคราะห์ด ้วยข ้อมูลทีเC ป็ นความคิดเห็น และความเชอ

Workshop : Analytical Thinking Skill

บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อีเมล์: hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท์: www.hipotraining.co.th

Module 3 : Learning in Action for Logical Thinking
10. ความหมาย และระบบการคิดเชงิ ตรรกะ
้ และผล
11. ลักษณะการใชเหตุ
12. ลักษณะของภาษาข ้อความทีใC ช ้แสดงเหตุและผล (ข ้ออ ้าง และข ้อสรุป)
13. กฎของความสมเหตุสมผล (Law s of Validity)
้ ผล (นิรนัย , อุปนัย และการใชเหตุ
้ ผลผิด)
14. รูปแบบของการใชเหตุ

Workshop : Logical Thinking Skill

Module 4 : Learning in Action for Logical Thinking & Tools
ั พันธ์เชงิ เหตุและผล --> วงกลมของออยเลอร์ (Euler ‘s Circles)
15. ความสม
16. เทคนิคการคิดหาเหตุผลให ้ถูกทาง (Right Reasoning Technique)
ืC , ข ้อเท็จจริงกับข ้อคิดเห็น)
• แสวงหาความจริง (แยกแยะระหว่างความจริงกับความเชอ
• แสวงหาเหตุและผล
17. เครือ
C งมือทีน
C ย
ิ มใช ้เพือ
C ช่วยในการคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะ
• Note Diagram , Why-Why Analysis , Relation Diagram , Tree Diagram , Matrix Diagram ,
Arrow Diagram Etc.

Workshop : Tools Sequence in Action

ประกาศนียบ ัตร: บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซ ี จําก ัด
อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)
ชําระภายใน 16
ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก HIPO

ั
ค่าสมมนา
4,500.00
4,300.00

พิเศษ! ชําระภายใน 2
ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก HIPO

VAT 7%
315.00
301.00

ก ันยายน 2563

ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย 3 %
135.00
129.00

รวมจ่ายสุทธิ
4,680.00
4,472.00

กรณีไม่มห
ี น ังสือห ัก ณ ทีจ
 า่ ย
4,815.00
4,601.00

ก ันยายน 2563 (โอนเงิน หรือ แฟกซส์ าํ เนาหน้าเช็ค)

ั
ค่าสมมนา
4,300.00
4,000.00

VAT 7%
301.00
280.00

ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย 3 %
129.00
120.00

รวมจ่ายสุทธิ
4,472.00
4,160.00

กรณีไม่มห
ี น ังสือห ัก ณ ทีจ
 า่ ย
4,601.00
4,280.00

วิธก
ี ารชําระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนีK
1.1 ธนาคารกรุงเทพ สาขาซอยอารี บัญชีสะสมทรัพย์ เลขทีC 127-4-66322-6
1.2 ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขาพหลโยธิน เลขทีC 014-2-63503-8
C บัญชี บริษัท ไฮโพ เทรนนิงC แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีC จํากัด
ชือ
และแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ ้ามี) ทีC 0-2615-4479
ืC บริษัท เบอร์ตด
C หลักสูตรและวันอบรม
พร ้อมระบุชอ
ิ ต่อของท่าน ชือ
2. ชําระด ้วยเช็คสังC จ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิงC แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีC จํากัด (สํานักงานใหญ่)
3. หัก ณ ทีจ
C า่ ย 3% เลขประจําตัวผู ้เสียภาษี 0-1055-48105-59-0
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉ ัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คน
ื เงินทีไC ด ้ชําระมาแล ้ว
รายละเอียดเพิม
 เติม กรุณาติดต่อ:
บริษัท ไฮโพ เทรนนิงC แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีC จํากัด
โทรศัพท์: 02-615-4499, 02-615-4477-8
แฟกซ์: 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2
เวปไซด์: www.hipotraining.co.th
อีเมล์: hipotraining@gmail.com
ไอดี ไลน์: hipotraining
เฟสบุค
๊ : www.facebook.com/HIPOtraining
อบรม, สัมมนา,เทคนิค,Analytical Skill, Logical,Thinking,การคิดวิเคราะห์,เชิงตรรกะ
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อีเมล์: hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท์: www.hipotraining.co.th

