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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พลังคําถาม เปลี่ยนวิธคีิด เพื่อพัฒนาชวิีตและการทาํงานในองค์กร 
วันที่ 25-26 เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2562 

ณ ชั้น 6 บัณฑิตวิทยาลัย 
 

ประเภทของโครงการ โครงการหารายได้ *  
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  ศูนย์พัฒนาศักยภาพมนุษย์  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์ ดร.สุเมษย์  หนกหลัง 

 
1. หลักการและเหตุผล 

อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ กล่าวว่า “ถ้าผมมีเวลาเพียงช่ัวโมง ที่ต้องแก้ปัญหาสักเรื่องหน่ึง ซึ่งคําตอบน้ันมีผลต่อ
ชีวิตของผมด้วยแล้ว ผมจะใช้เวลา 55 นาที ในการคิดสร้างคําถาม จนพบว่าคําถามใดที่เหมาะสมที่จะต้ังเป็น
คําถามขึ้นมา และคําถามน้ัน ทําให้ให้ผมสามารถแก้ปัญหาได้ภายในเวลาไม่เกินห้านาที”  ประโยคคําพูด
ของอัลเบิร์ต  ไอน์สไตน์ นักวิทยาศาสตร์ระดับโลก  สะท้อนให้เห็นว่า การคิดต้ังคําถาม  เป็นเรื่องที่สําคัญ เพราะ
คําถามเป็นจุดต้ังต้นของการหาคําตอบ  ถ้าคําถามผิดทาง  คําตอบที่ได้ย่อมหลงทางเช่นกัน 

คุณภาพในการต้ังคําถาม จึงเป็นสิ่งสําคัญ  เพราะคําถามแต่ละคําถาม จะส่งผลต่อวิธีคิดของบุคคล และ
การสื่อสารต่อตนเอง และผู้อ่ืนด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งจะส่งผลต่อเน่ืองสะท้อนถึงคุณภาพชีวิต คุณภาพในการทํางาน
ของบุคคลน้ัน รวมถึงสัมพันธภาพต่อผู้อ่ืนด้วย  ลักษณะวิธีการใช้คําถามของคน  ยังสามารถสะท้อนให้เห็นถึง
บุคลิกภาพ  มุมมองความคิด  วิธีการแก้ไขปัญหา  การจับประเด็น  การเข้าใจผู้อ่ืนของบุคคลได้  

คนเราทุกคน มีการสื่อสารที่ต้องใช้คําถามในทุกๆ วัน  ดังน้ัน หากบุคคลได้เรียนรู้ถึงประเภทของคําถาม 
การต้ังคําถาม จนสามารถพัฒนาให้คําถามที่สร้างเป็นคําถามที่ทรงพลัง เรียบง่าย  แต่สามารถกระตุ้นความคิด 
และทําให้ตนเองและคู่สนทนาเกิดการเรียนรู้  เติบโตด้านวิธีคิดและการพัฒนาตนเองได้  ย่อมทําให้ประสิทธิภาพ
ในการดําเนินชีวิตและการทํางานของบุคคล  รวมถึงการเรียนรู้จักผู้อ่ืน  รู้จักโลก  เกิดการพัฒนาได้ในทุกๆ วันของ
การใช้ชีวิต 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเรียนรู้และเข้าใจถึงความสําคัญของพลังแห่งคําถาม 
2. เพ่ือวิเคราะห์รูปแบบของคําถาม  และการต้ังคําถามเพ่ือเกิดการเรียนรู้ 
3. เพ่ือฝึกพัฒนาทักษะการต้ังคําถามทรงพลัง  ทักษะการฟัง    

3. ผลผลิตของโครงการ (Output) 
1.  ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ทักษะในการตั้งคําถาม เปลี่ยนวิธีคิด เพ่ือพัฒนาชีวิตและการทํางานใน

องค์กรประเภทต่างๆ   
2. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถประยุกต์ใช้คําถามในการทํางาน เพ่ือให้ผู้ฟังเกิดวิธีคิด มุมมอง และทางเลือก

ใหม่  เพ่ือการสร้างงาน การหาหนทางในการแก้ไขปัญหาด้านการทํางาน การดําเนินชีวิตและพัฒนาองค์กรได้อย่าง
มีประสิทธิภาพมากขึ้น. 

       หมายเหตุ:  ในกรณีที่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาสนใจสมัครเข้าการอบรมหัวข้อน้ี  สามารถย่ืนเรื่องเป็น
เครดิต  Soft skill เพ่ือพัฒนาทักษะส่วนบุคคล (personal growth และทักษะการสื่อสาร  (Communication 
skill)  ได้ 
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4. ผลลัพธ์ของโครงการ (Outcome) 
1.  ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะในการจับประเด็น และการฟัง 
2.  ผู้เข้ารับการอบรมมีพัฒนาการด้านทักษะการสื่อสารเพ่ิมขึ้น 

5. ตัวชี้วัด (Indicator)  
1.  ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรมมีรู้เรื่องประเภทคําถาม 
2.  ร้อยละ  80 ของผู้เข้ารับการอบรม  พึงพอใจกับพัฒนาการในการถามคําถามของตนเอง 
3.  ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรม  สามารถต้ังคําถามประเภทต่างๆ ได้ 

6. เกณฑ์วัดความสําเร็จ 
1.  พัฒนาการของประสบการณ์การต้ังคําถาม จากบันทึกคําการต้ังถามที่นําไปฝึกปฏิบัติในชีวิตจริงอย่าง

น้อย  4 ครั้ง  
2.  บันทึกรายงานการพัฒนาตนเองภายหลังการเข้าโครงการ 1 เดือน ที่ได้นําทักษะการต้ังคําถามไปใช้ใน

การดําเนินชีวิต และการทํางาน   
7. ระยะเวลาในการดําเนินการ  

    ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2562  เวลา 8.30 – 16.30 น.   
8. สถานที่ดําเนินงาน 

    ณ บัณฑิตวิทยาลัย ช้ัน 6 
9. ผู้เข้าร่วมโครงการ  

    กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่  พนักงาน  และผู้บริหารที่ทํางานในองค์กร  ผู้ที่ต้องการพัฒนาตนเอง   จํานวน 
ระหว่าง 10-20  คน 
10.  แผนการดําเนินงาน 

กิจกรรม 
ไตรมาสที่  1 ไตรมาสที่  2 ไตรมาสที่  3 ไตรมาสที่  4 

หมาย
เหตุ 

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ
. 

มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค
. 

ก.ย. 

1. ประชุมวางแผน
การดําเนินการจัด
โ ค ร ง ก า ร ร่ ว ม
ระหว่างคณาจารย์
แ ล ะ นิ สิ ต ใ น
หลักสูตรฯ  

     √       

2. เต รียมการจั ด
โค ร ง ก า ร  ด้ า น
เอกสาร การติดต่อ 
สถานท่ี  

       √     

3 . ข อ อ นุ มั ติ จั ด
โค รงก ารฯ  และ
ดํ า เนิ น ก า รต าม
แผน  

       √     

4 . ป ร ะ เ มิ น ผ ล
โครงการฯพ ร้อม
ข้อเสนอแนะ 

         √   
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11. หัวข้อในการอบรม 
 คําถามเปลี่ยนคุณภาพชีวิตเราได้อย่างไร 
 คําถามท่ีไม่ใช่คําถาม VS  คําถามท่ีไม่ต้องการคําตอบ 
  มหัศจรรย์คําถามปลายเปิด   
  คําถามปลายเปิดแบบปิด 
  ทํานายบุคลิกภาพจากวิธีการตั้งคําถาม  
  คําถามทรงพลัง  (Power Question) 
  การตั้งคําถามแบบต่างๆ  R – L – F - P 

12. รูปแบบการฝึกอบรม 
การฝึกอบรมในคร้ังน้ี  จะเป็นการออกแบบหลักสูตรแบบ Active  Learning   โดยผู้รับการอบรมทุกคนจะ

ได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรม เกมส์  การระดมสมอง  และการสะท้อนคิด เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกประสบการณ์การ
เป็นผู้ต้ังคําถาม  และการเป็นผู้ฟังเพ่ือตอบคําถาม  
 
13. ค่าใช้จ่าย 
       ค่าลงทะเบียน บุคคลภายนอก คนละ 8,900 บาท  
       ค่าลงทะเบียน นิสิต/บุคลากร ภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คนละ 4,500 บาท 
 
14 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.  พัฒนาทักษะการต้ังคําถามได้อย่างมีคุณภาพและทรงพลัง 
2.  พัฒนาการทํางาน  และการใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ 
3.  ประยุกต์ใช้ในการทํางาน เพ่ือลดระยะเวลาในการประชุมที่เย่ินเย้อ และสามารถร่วมแก้ไขปัญญาได้อย่าง

ตรงประเด็น สร้างงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ 
4.  พัฒนาระบบความคิดให้คิดได้อย่างหลากหลาย และมีมุมมองที่กว้างขึ้น 
 

------------------------------- 
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กําหนดการ 
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พลังคําถาม เปลี่ยนวิธคีิด เพื่อการเรียนรู้และการเติบโต 

วันที่ 25 – 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
ณ ชั้น 6 บัณฑิตวิทยาลัย 

 
       *********************************************************** 

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 
 

เวลา  หัวข้อ  รายละเอียดการอบรม  วิทยากร 
8.00-8.30 น.  ลงทะเบียน   
8.30-10.15 น. คําถามเปลี่ยนคุณภาพชีวิตเราได้อย่างไร - คําถามกับคุณภาพชีวิต 

-อะไรคือคําถาม  อะไรไม่ใช่คําถาม 
-คําถามท่ีไม่ใช่คําถาม VS  คําถามท่ี
ไม่ต้องการคําตอบ 
- ฝึกวิเคราะห์คําถาม 

อ.จิตรา  ดุษฎีเมธาและ
คณะ 

10.15-10.30  น. รับประทานอาหารว่าง   
10.30-12.00 น. มหัศจรรย์คําถามปลายเปิด   -เรียนรู้จักความแตกต่างของคําถาม

ปลายปิด- ปลายเปิด  
-ฝึกสร้างคําถามปลายเปิด 
-อะไรคือคําถามเปิดแบบปิด 
-ถาม-ตอบ 

อ.จิตรา  ดุษฎีเมธาและ
คณะ 

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน   
13.00-14.45 น. ทํานายบุคลิกจากการต้ังคําถาม -สร้างคําถาม  ตามบุคลิก  

-เปลี่ยนคําถาม เปลี่ยนบุคลิก 
- ฝึกสร้างคําถาม 

อ.จิตรา  ดุษฎีเมธาและ
คณะ 

14.45-15.00 น. รับประทานอาหารว่าง -   
15.00-16.30 น. คําถามทรงพลัง -วนกันถาม  วนกันตอบ   

-ฝึกสร้างคําถามทรงพลัง 
-ถาม – ตอบ  
-สะท้อนคิด 

อ.จิตรา  ดุษฎีเมธาและ
คณะ 
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วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 
  

เวลา  หัวข้อ  รายละเอียดการอบรม  วิทยากร 
8.00-8.30 น.  ลงทะเบียน   
8.30-10.15 น. การตั้งคําถามแบบต่างๆ   

R – L – F - P 
 

- ทบทวนวันวาน  แลกเปลี่ยน
คําถามทรงพลัง 
- อธิบาย การตั้งคําถามแต่ละ
ประเภท 

อ.จิตรา  ดุษฎีเมธา 

10.15-10.30  น. รับประทานอาหารว่าง   
10.30-12.00 น. ฝึกการต้ังคําถาม R – L -ผลัดกันต้ัง ผลัดกันวิเคราะห์ 

คําถาม R-L 
ถาม- ตอบ 

อ.จิตรา  ดุษฎีเมธา 
และคณะ 

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน   
13.00-14.45 น. ฝึกการต้ังคําถาม F -P 

  
ผลัดกันต้ัง ผลัดกันวิเคราะห์ 
คําถาม F-P 

อ.จิตรา  ดุษฎีเมธา 
และคณะ 

14.45-15.00 น. รับประทานอาหารว่าง   
14.45-16.15 น. คําถามนี้เพ่ือ.... ใคร 

 
-แลกเปลี่ยนประสบการณ์การ
เรียนรู้  การนําไปใช้  ผ่านการตั้ง
คําถามสะท้อนคิดเพ่ือน และ
สะท้อนคิดตนเอง  
- ถาม – ตอบ สรุปการเรียนรู้ 

อ.จิตรา  ดุษฎีเมธา 
และคณะ 

16.15-16.30 น. รับมอบใบรับรองผ่านการอบรม   
 

หมายเหตุ   :  1.  ในกรณีท่ีผู้เข้ารับการอบรมเป็นคนนอก  จะต้องเข้ารับการอบรมครบท้ังสองวัน จึงจะได้รับใบรับรองผ่านการ 
อบรม 

2. กรณีท่ีนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาต้องการนําใบรับรองผ่านการอบรม เพ่ือรับรองการเข้า Soft skill นิสิตจะต้องส่ง  
การบ้าน ใบงาน และบันทึก 


