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Critical Thinking

“

ทักษะการทำงานยุคใหม
กระบวนการคิดรูปแบบหนึ่ง ที่ใชในการสรางและประเมินขอสรุป
จากหลักฐานหร�อสภาวการณใดๆ ไดอยางถูกตองตามความเปนจร�ง
เปนทักษะแหงศตวรรษที่ 21 หร�อทักษะแหงโลกยุคใหม

”

Critical Thinking
การคิ ด เชิ ง วิ พ ากษ ห รื อ การคิ ด อย า งมี
วิจารณญาณ เปนการตรวจสอบขอมูลทีไ่ ดรบั
อยางไตรตรองดวยเหตุและผล มีกระบวนการ
คิดโดยใชเกณฑที่กำหนดดวยหลักเหตุผล
เพื่อการพิจารณาและประเมินขอสรุปจาก
หลักฐานหรือสภาวการณใดๆ ไดอยางถูกตอง
ตามความเปนจริง จนไดคำตอบทีเ่ หมาะสม
หรือดีทส่ี ดุ เพือ่ นำไปใชในการตัดสินใจ หรือ
ประเมิน หรือแกปญ หาตางๆ ไดอยางดีทส่ี ดุ

นักคิดเช�ง Critical
จะมีกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ
วิเคราะห แยกแยะขอมูล ตรวจสอบหลักฐาน
ทีไ่ ดรบั การไตรตรองดวยเหตุและผล แลวจึง
ทำการตัดสินสถานการณนน้ั ๆ วาเปนความจริง
หรื อ ไม จากกระบวนการคิ ด ที่ ร อบคอบ
อยางเปนระบบ รวมทั้งการแกไขปญหา
ดวยวิธกี ารใหมๆ หรือปญหาทีม่ คี วามซับซอน
อยางมาก จึงเปนทักษะที่สำคัญในดาน
การวิเคราะหและการตัดสินใจอยางชาญฉลาด

คุณลักษณะของ Critical Thinker จะมีความสามารถตางๆ ดังนี้

การมองภาพกวาง / ภาพใหญ
เขาใจความเชือ่ มโยงระหวาง
ความคิด การเปนระเบียบ
การรอยเรียงของขอมูลตางๆ

กำหนดความสำคัญ และ
เขาใจความเชือ่ งโยงระหวาง
ความคิดหรือแนวคิดตางๆ ได

กลาตั้งขอสังเกต คำถาม
รั บ รู  สร า ง และประเมิ น
ข อ โต แ ย ง ต า งๆ นำไปสู
การพยายามหาคำตอบ หรือ
พิสูจนสมมติฐานนั้นๆ

การใชขอเท็จจริง หรือใช
เหตุ ผ ลในการคิ ด ไม ใ ช
อารมณความรูส กึ แกไขปญหา
อยางเปนระบบ สามารถแยก
ขอเท็จจริงกับความคิดเห็น
ออกจากกัน

จั ด ระบบข อ มู ล แยกแยะ
ประเภทของขอมูล กำหนด
ความสำคัญของแนวคิดตางๆ
ทีเ่ กีย่ วของอยางมีวจิ ารณญาณ
วิ เ คราะห ใ นเชิ ง ลึ ก และ
แกปญหาที่ซับซอนได

วัตถุประสงค

Critical
Thinking

ระยะเวลาอบรม
23-24 มีนาคม 2564

• มี ค วามรู  เข า ใจ และฝ ก ทั ก ษะการคิ ด เชิ ง วิ พ ากษ
(Critical Thinking)
• ทักษะการตัง้ คำถามเพือ่ ใหไดขอ เท็จจริง การรับฟงและ
ตีความ แยกแยะและประเมินขอมูล และการแกไขปญหา
• กระบวนการคิดอยางมีวจิ ารณญาณ พัฒนาระบบความคิด
และสมอง
• การนำมาใชในชีวิตประจำวันและการทำงาน
• แลกเปลี่ยนมุมมอง และเทคนิคการคิดระหวางกัน

เหมาะสำหรับ

คนทำงานทุกสาขาอาชีพ ทีต่ อ งการฝกทักษะการคิด
เพือ่ การตัดสินใจประเด็นตางๆ ในองคกรหรือแมแต
การคัดกรองขอมูล โดยผูเขาอบรมจะไดเรียนรู
การเชื่อมโยงขอมูลและความคิดโดยการพัฒนา
ระบบความคิดและสมอง เพือ่ ใหดงึ ศักยภาพของสมอง
ในการสรางกระบวนการคิดอยางมีประสิทธิภาพ
การใชทกั ษะการคิดอยางมีเหตุมผี ลในการแกปญ หา
ผานการฝกปฏิบตั ิ เพือ่ เรียนรูแ ละแลกเปลีย่ นมุมมอง
ระหวางกัน

ว�ธีการฝกอบรม

• การบรรยาย พรอมตัวอยางกรณีศึกษา
• การระดมสมอง และฝกปฏิบติผาน Workshop
• กิจกรรมเพื่อการเรียนรู
• การนำเสนอระหวางผูเขาอบรม

หัวขอการอบรม
Day เขาใจหลักคิดเช�งว�พากษ�และฝกทักษะการคิด

การคิดอยางมีวิจารณญาณ
(Conception of Critical Thinking)
เขาใจทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณและการแกปญหา
ทักษะการตัง้ คำถามเพือ่ ใหไดขอ เท็จจริง และความคิดเห็น
ในรูปแบบตางๆ
การรับฟงและตีความหมายของขาวสาร เพื่อสามารถ
แยกแยะและประเมินขอมูลได
กระบวนการ (Process) ในการคิดอยางมีวิจารณญาณ

Day พัฒนาระบบความคิดและสมอง การประยุกตใชกับ
ช�ว�ตประจำวัน / การทำงาน

พัฒนาระบบความคิดและสมองดวยภาพ
ทักษะการคิดกับการทำงานของสมอง
(Thinking Skill and Brain)
การเผชิญกับสถานการณและการหาทางออกแบบ Win-Win
การนำมาใชในชีวิตประจำวัน
(Critical Thinking in Daily Life)
การนำมาใชในการทำงานและใหเกิดขึ้นจริงในองคกร
(Critical Thinking in Work Life)

*กำหนดการและหัวขอสามารถเปลีย่ นแปลงไดตามความเหมาะสม

การออกใบรับรองการฝกอบรม (Certificate)

ผูฝกอบรมจะไดรับใบรับรองการฝกอบรม โดยจะตองเขาฝกอบรมไมนอยกวา 80% ของเวลาฝกอบรมตลอดหลักสูตร

ว�ทยากร
คุณศศิมา สุขสวาง
วิทยากร ที่ปรึกษา โคช
ดานการพัฒนาทักษะการคิดและนวัตกรรม
และผูกอตั้งบริษัท HCD Innovation Co.,Ltd.

Promotion
คาธรรมเนียม (ราคายังไมรวม Vat 7%)
สมาช�กสถาบัน
9,500 บาท
บุคคลทั�วไป
9,800 บาท
คาธรรมเนียมรวม เอกสาร อาหารวาง อาหารกลางวัน
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงไดรับยกเวนการหัก ณ ที่จาย 3%
คาใชจายในการสงพนักงานฝกอบรม สามารถนำไปลดหยอนภาษีเงินได
ตาม พรบ. สงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน

สมัครตั�งแต
รับสวนลด
สอบถามเพ��มเติม

ทาน / องคกร
ทานละ
บาท

500

แผนกบริการฝกอบรม ฝายพัฒนาศักยภาพ
สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ
โทรศัพท 0-2619-5500 ตอ 458 (นันทนา)
โทรสาร 0-2619-8098
E-mail: nuntana@ftpi.or.th

