
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตร “การฟังและกลยุทธ์การตั้งค าถามและการให้ Feedback 

(Listening Techniques & Questioning Strategies &  Feedback )” 
วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30-16.30 น. 
ณ ห้องประชุม 2 – 3 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 4 

จัดโดย ส านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย 
******************************************* 

 

1. หลักการและเหตุผล 
 

  วิธีคิดและมุมมองการท างานของแต่ละคนในองค์กรมีความแตกต่างกันแต่สามารถน ามา
เชื่อมต่อกัน (Connect) เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในเป้าหมายของงานที่ตรงกันได้ โดยผู้ที่มีบทบาทหลัก                    
ในการเชื่อมโยงแนวความคิดและทัศนคติของผู้ปฏิบัติงานเข้าด้วยกัน คือ ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าทีมงาน                
ซึ่งต้องเป็นผู้ที่มีทักษะการฟังที่ดี มีกลยุทธ์ในการตั้งค าถาม และสามารถสะท้อนกลับ (Feedback) ได้อย่าง                  
มีคุณภาพ ดังนั้น การฟัง การตั้งค าถาม และการให้ Feedback จึงเป็นทักษะส าคัญที่จะท าให้คนในองค์กรเข้าใจ
เป้าหมายเดียวกัน สามารถสร้างผลงานให้เกิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพมากขึ้น และช่วยท าให้ปัญหา
อุปสรรคในการท างานลดน้อยลงอีกด้วย 
      

การพัฒนาทักษะการฟัง กลยุทธ์การตั้งค าถาม และการสะท้อนกลับ (Feedback) เป็นปัจจัย
ความส าเร็จที่ทุกองค์กรคาดหวังว่าผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าทีมงานต่าง ๆ จะน าไปใช้เป็นเครื่องมือ/กลยุทธ์     
ในการสื่อสารเพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาสามารถสื่อสารข้อมูลและสะท้อนกลับแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือเพ่ือนร่วมงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลทั้งต่อคุณภาพงานและผลส าเร็จของทีมงานได้เป็นอย่างดี                      
  

  ด้วยความส าคัญดังกล่าว ส านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล จึงก าหนดจัดโครงการอบรม                   
เชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การฟังและกลยุทธ์การตั้งค าถามและการให้ Feedback (Listening Techniques & 
Questioning Strategies &  Feedback )” ส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้างานขึ้นไป  
 

2. วัตถุประสงค์ 
 

 เพื ่อให้มีความรู ้ ความเข้าใจและทัศนคติที ่ถ ูกต้อง ในการสื ่อสารกับผู ้ใต้บ ังคับบัญชา                  
ด้วยวิธีการฟังที่ด ีมีกลยุทธ์ในการตั้งค าถาม และสามารถให้การสะท้อนกลับ (Feedback) ได้อย่างมีคุณภาพ 
 

3. หัวข้อและเนื้อหาการอบรม 
 

3.1 กิจกรรมรู้จักกันมากขึ้นผ่าน CARDS  
  MAP ของคนเราแตกต่างกัน เราจึงไม่เหมือนใคร 
  Delete – Distort – Generalize 
  ตัดสิน ตีความอุปสรรคการฟัง 
  การแยกแยะ ความจริง ความคิด ความรู้สึก 
3.2 ทัศนคติส าหรับการสื่อสารในบทบาทผู้น า 
         ทัศนคติแบบไหนที่จะพาเรากล้าสื่อสารในเรื่องส าคัญ 
      ความกลัว 3 ประเภท มีผลกับการสื่อสาร 
3.3 Personal & Professional Roles การฟังและการใช้ค าถาม  
      อุปสรรคการฟัง การฟังประเด็น ความรู้สึก คุณสมบัติดี ๆ 
 การสะท้อนเมื่อฟังเพ่ือเข้าใจได้ตรงกัน 
 การใช้ค าถามเพ่ือความชัดเจน กระตุ้นให้คิด (Clarifying Question / Finding Solution / 
    Insightful Questions) 
การฝึกตั้งค าถาม 
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3.4 ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) 
ความส าคัญของการให้ข้อมูลป้อนกลับ 
ผลงานและพฤติกรรม 
กระบวนการในการให้ข้อมูลป้อนกลับ 

3.5 Supportive Feedback & Corrective Feedback 
Model ส าหรับการให้ Feedback 
กิจกรรมฝึกปฏิบัติการให้ Feedback 

 

 4. คุณสมบัตแิละจ านวนของผู้เข้ารับการอบรม 
 

 4.1 บุคลากรที่อยู่ในต าแหน่งรองผู้อ านวยการ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ หัวหน้าพยาบาล หัวหน้าฝ่าย 
หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าศูนย์ ผู้ตรวจการพยาบาล หัวหน้าหอผู้ป่วย หัวหน้าสถานีกาชาด หัวหน้าภาคบริการ
โลหิตฯ หัวหน้างาน จ านวน 30 คน  
 4.2 สามารถเข้าอบรมได้ตลอดระยะเวลาของหลักสูตร 100 % 

5. วิทยากร 
    อาจารย์อังคณาลักษณ์ จงจิต กรรมการผู้จัดการ บริษัท เพลินพลัส คอนซัลติ้ง จ ากัด  

        วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช ด้านทักษะที่จ าเป็นต่อการพัฒนาองค์กร และทีมงาน 
 

6. วัน เวลาและสถานที่ 
 

 วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30-16.30 น. 
ณ ห้องประชุม 2 – 3 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 4 ส านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

7. วิธีการอบรม 
 

7.1 บรรยาย สะท้อน แบ่งปัน      40% 
7.2 กิจกรรมกลุ่ม Workshop      60% 
-  

8. การประเมินผล 
 

 8.1 แบบประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร 
 8.2 แบบทดสอบก่อนและหลังการเรียนรู้ (Pretest-Posttest) 
 

9. เกณฑ์การผ่านการอบรม 
 

9.1 ต้องเข้าอบรมแบบ Onsite ครบตามที่หลักสูตรก าหนดตลอดระยะเวลาของหลักสูตร 100 % 
(6 ชั่วโมง) 

9.2 ต้องผ่านเกณฑ์แบบทดสอบหลังการเรียนรู้ Posttest ตั้งแต่ 80% ขึ้นไป  
  ผู้เข้ารับการอบรมต้องผ่านเกณฑ์การอบรมทั้ง 2 ข้อ จึงจะได้รับใบประกาศนียบัตรออนไลน์ 
 (E-certificate) จาก Application V TRC โดยอัตโนมัติ 
 

10.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

 ผู้อ านวยการส านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย 
 

11. ผู้เสนอโครงการ 
 

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาศักยภาพบุคลากร ส านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย 
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12. ผู้ด าเนินการและประสานงานโครงการ  
 

 12.1 นางปรียาภรณ์  วสุนธราพร     หัวหน้างานศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ 
 12.2 นางสาวมาลินี   ต่ าเกษม         บุคลากร 4 
 ฝ่ายพัฒนาศักยภาพบุคลากร ส านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย 
          โทร. : 0 2256 4055-6   Email: hrd@redcross.or.th    
          Website http://hrtrcs.redcross.or.th 

 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

ผู้เข้าอบรมน าเทคนิคการสื่อสาร การฟัง และการตั้งค าถาม และวิธีการให้ข้อมูลป้อนกลับ                  
ไปปรับใช้ในการบริหารงานท าให้ทีมงานสามารถท างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
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ก าหนดการ 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การฟังและกลยุทธ์การตั้งค าถามและการให้ Feedback  
(Listening Techniques & Questioning Strategies &  Feedback )” 

วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30-16.30 น. 
ณ ห้องประชุม 2 – 3 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 4 

จัดโดย ส านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย 
 

********************* 
ล าดับ วัน / เวลา กิจกรรม 

1 ระหว่างวันที่  
29 – 31 มกราคม 2566 

ท าแบบทดสอบก่อนการเรียนรู้ (Pretest) ผ่านระบบ V TRC Learning 
ขั้นตอน : 

1. เข้า APP V TRC หรือ www.vtrc.redcross.or.th 
2. เข้าใช้งานส าหรับบุคลากร 
3. ใส่รหัสบุคลากร (ตัวเลข 7 หลัก) 
4. ใส่รหัสผ่าน 
5. เลือกเมนูหลักสูตร   

     6. เลือกเช็กอินเพื่อเข้าหลักสูตร “การฟังและกลยุทธ์การตั้งค าถามและ 
การให้ Feedback (Listening Techniques & Questioning 
Strategies &  Feedback )” 

2 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 08.30 - 09.00 น. ชี้แจงรายละเอียดโครงการ 
09.00 - 12.00 น. หัวข้อ “กิจกรรมรู้จักกันมากขึ้นผ่าน CARDS”  
                         หัวข้อ “ทัศนคติส าหรับการสื่อสารในบทบาทผู้น า” 

  หัวข้อ “personal & Professional Roles การฟังและการใชค้ าถาม” 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 16.00 น.  หัวข้อ “ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback)” 
                        หัวข้อ “Supportive Feedback & Corrective Feedback” 
16.00 – 16.30 น.  สรุปบทเรียน ถาม – ตอบ  
พักรับประทานอาหารว่าง (เช้า) 10.30-10.45 น. / (บ่าย) 14.30-14.45 น. 

3 ระหว่างวันที่ 
2 – 4 กุมภาพันธ์ 2566 

 

ท าแบบทดสอบหลังการเรียนรู้ (Posttest) ผ่านระบบ V TRC Learning 
ขั้นตอน : 

1. เข้า APP V TRC หรือ www.vtrc.redcross.or.th 
2. เข้าใช้งานส าหรับบุคลากร 
3. ใส่รหัสบุคลากร (ตัวเลข 7 หลัก) 
4. ใส่รหัสผ่าน 
5. เลือกเมนูหลักสูตร  
6. เลือกเช็กอินเพ่ือเข้าหลักสูตร “การฟังและกลยุทธ์การตั้งค าถาม 
และการให้ Feedback (Listening Techniques & Questioning 

     Strategies &  Feedback )” 

หมายเหตุ : ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 


