
เหต ุการณ 

ร ูปแบบ

โครงสร าง

ฐานค ิด

ความต  ังใจท  ีจะพ จิารณาต ัดส นิเร  ืองใดเร  ืองหน  ึง
โดยการไม เห น็คล อยตามข ออ างท  ีนำเสนอ แต ต  ัง
คำถามท ี ท าทาย หร อืโต แย งข ออ างน  ัน  เพ  ือเป ดิ
แนวทางความค ดิออกส  ูทางต างๆ ท ี แตกต าง 
อ นัจะนำไปส  ูการแสวงหาคำตอบท  ีสมเหต ุผลมาก
กว าข ออ างเด มิ

ความหมาย

make observation

listen attentively to others

recognize and define problems

be curious, ask relevant questions,
and use multiple resourcs to find facts

challenge and examine beliefs,
assumptions, and opinions

assess the validity of statements
and arguments

find valid solutions

know the difference between logical
and illogical arguments

make wise decisions and judgements

คำท ี ใช 

Size

Scale

Scope

Severe
ระบ ปุ ญัหา ความสำค ัญ

ความร นุแรงจ ดัลำด ับความสำค ัญ

Severe Problem

Important Problem
กล ุ มป ญัหา

บทเร ียนท  ี 1 

RCA - Root Cause Analysis

4M

7S'sว เิคราะห รากของป ัญหา

การมองป ญัหาอย างม ีตรรกะ

มอง+เห น็
บทเร ียนท ี  2แผนท  ีป ญัหา

ทางเล อืก ทางออก

เข ยีนภาพความค ดิ
(Visualive ideas)

บทเร ยีนท ี  3

การระบ ุอ ปุสรรค

การระบ ปุ จัจ ัยฉ ุดร  ัง
บทเร ยีนท ี  4

ระบ แุหล งข อม ลูสน บัสน นุ

การประเม นิสารสนเทศ
บทเร ยีนท  ี 5

การส  ือการความค ดิ

การโน มน าว

บทเร ยีนท  ี 6

การใช ฐานว ชิาการ

การใช ข อม ลูสถ ติ ิ
บทเร ยีนท ี  7

พ จิารณาอารมย และความร  ู

การถอดต วัเองออกจากป ญัหา
บทเร ียนท ี  8

คำถามเช ิงว ิพากษ 
บทเร ยีนท ี  9

11 Step

Brainstorming

Dialoque

Decision Tree

พ ฒันาทางออก
Solutions

เร ยีนร  ูท ี ละข  ัน
Critical Thining

in Action
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Problem Map

Logical Thinking

โยน ิโสมนส ิการMind Map

MindScape

Concept Map
3 Maps

evaluate facts
6 frames 
information

Visualize
Verbalize

Emotionalize
Presentation

Paper

Projector
P&P

Show & Share
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