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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  

“การจัดการเรียนรูตามธรรมชาติสมอง หรือ Brain - Based Learning” รุนที่ 4 

สําหรับคณาจารย นักศึกษา บุคลากร และบุคคลท่ัวไป 
ระหวางวันท่ี 26 - 27  พฤศจิกายน 2563 เวลา 8.30 - 16.30 น. 

ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20 กรุงเทพมหานคร 

จัดโดย สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

1. หลักการและเหตุผล 

เนื่องดวยสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู มีพันธกิจหลักคือ การเผยแพรความรูดานการจัดการศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพสูนักการศึกษา ครู อาจารย และบุคคลท่ัวไป ท้ังท่ีมาจากหนวยงานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือเปนการสงเสริมใหเกิดการเรียนรูอยางยั่งยืนในทุกภาคสวนของประเทศ และสงเสริมให
ผูท่ีเก่ียวของกับวงการการศึกษาและบุคคลท่ัวไปกาวทันแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของสถานการณของโลกใน
ดานการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนนั้นก็คือมีแนวคิดในการนําทฤษฎีท่ีเก่ียวของ
การพัฒนาการ โครงสราง และการทํางานของสมองเขามาใชในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูหรือ
กระบวนการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล เพ่ือเปลี่ยนแปลง
บทบาทของผูเรียน จากการเปนผูรับอยางเดียวหรือ Passive learner ไปเปนผูลงมือทําหรือ Active learner 
ท้ังนี้การเปลี่ยนแปลงดังกลาวสงผลกระทบโดยตรงตอนักการศึกษา ครู อาจารย ซ่ึงเปนผูออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรูอยางมีประสิทธิภาพใหแกผูเรียน 

ดวยเหตุผลดังกลาว โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง “Brain-Based Learning” จึงไดจัดข้ึนเพ่ือ
สงเสริมเกิดการถายทอดความรูใหแกนักการศึกษา ครู อาจารยและบุคคลท่ัวไปท่ีมีความสนใจในเรื่อง Brain-
Based Learning ในแงของหลักการของการเรียนรูแบบ Brain-Based Learning การทํางานของสมองท้ังสอง
ซีกกับการเรียนรู แบบการเรียนรู (Learning Style) ระบบประสาทกับการเรียนรูแบบ Brain-Based Learning 
และทฤษฎีของ Brain-Based Learning เพ่ือใหสามารถนําสูการปฏิบัติจริงได 

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูนี้ ไดรับความอนุเคราะหวิทยากรผูเชี่ยวชาญดานการเรียนรูและความจํา 
และการพัฒนาสื่อและกระบวนการเรียนรู คือ รศ.ดร.นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย อาจารยประจําภาควิชาสรีรวิทยา 
คณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาลและผูอํานวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู เปนวิทยากรหลัก 
 
2. วัตถุประสงค 

เพ่ือเพ่ิมพูนความรูความเขาใจในหลักการของ Brain-Based Learning และสามารถประยุกตเพ่ือ
จัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
3. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู 

Excellence in professional services and societal engagement  
 
4. กิจกรรม 

4.1 ฟงการบรรยายจากวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ 
4.2 การอภิปรายเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู  
4.3 ฝกปฏิบัติและนําเสนอ  
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5. วันเวลา สถานท่ีจัดงาน 
วันท่ี 26 - 27  พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20  

 

6. ผูรวมโครงการ 
ผูบริหาร นักการศึกษา ครู อาจารย นักศึกษา บุคลากรและบุคคลท่ัวไป จํานวนรวม 50 คน 

หมายเหตุ: ทางโครงการจะดําเนินการจัดการอบรมเม่ือมีจํานวนผูสมัครเขารวมโครงการอยางนอย 30 คน 
 

7. คาลงทะเบียน 

• สําหรับผูสนใจท่ัวไป 

 อัตราคาลงทะเบียน รวมคาเอกสาร อาหารวาง และอาหารกลางวัน แบบลวงหนา ท้ังนี้
ไมรวมคาท่ีพัก อาหารเย็น และคาเดินทาง (ลงทะเบียนและจายเงินภายในวันท่ี 31 
ตุลาคม 2563 เวลา 23.59 น.) คนละ 3,500 บาท   

 อัตราคาลงทะเบียน รวมคาเอกสาร อาหารวาง และอาหารกลางวัน แบบปกติ ท้ังนี้ไม
รวมคาท่ีพัก อาหารเย็น และคาเดินทาง (ลงทะเบียนและจายเงินระหวางวันท่ี 1 - 13 
พฤศจกิายน  2563) คนละ 4,000 บาท  

• สําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล  

 อัตราคาลงทะเบียน  รวมคาเอกสาร อาหารวาง และอาหารกลางวัน แบบปกติ ท้ังนี้ไม
รวมคาท่ีพัก อาหารเย็น และคาเดินทาง (ลงทะเบียนและจายเงินภายในวันท่ี 13 
พฤศจกิายน 2563 เวลา 23.59 น.) คนละ 3,500 บาท  

 

การชําระเงิน  
โอนเงินเขาบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย ประเภท ออมทรัพย   
ชื่อบัญชี ส่ือของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู ม.มหิดล เลขท่ีบัญชี 333-229774-5  
แจงชําระเงิน โดยสงหลักฐานการโอนเงินโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้  

 E-mail: il.mahidol@gmail.com  

 โทรสาร 02-441-0479  
 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  
ผูเขารวมกิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึนในเรื่องหลักการของการเรียนรูแบบ Brain-Based Learning การ

ทํางานของสมองท้ังสองซีกกับการเรียนรู แบบการเรียนรู (Learning Style) และระบบประสาทกับการเรียนรู
แบบ Brain-Based Learning และสามารถประยุกตแนวคิดเพ่ือจัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

9. ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
9.1 ผูเขารวมกิจกรรมมีความเขาใจเพ่ิมข้ึนเก่ียวกับ Brain-Based Learning โดยใชแบบประเมิน

ความรูดวยตนเอง มีคาเฉลี่ยหลังเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา รอยละ 75 
9.2 ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจในกิจกรรมประเมินโดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจมี

คาเฉลี่ยไมนอยกวา 4.00 จากคะแนนเต็ม 5 

mailto:il.mahidol@gmail.com
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กําหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

“การจัดการเรียนรูตามธรรมชาติสมอง หรือ Brain - Based Learning” รุนที่ 4 

วิทยากรหลัก รองศาสตราจารย ดร.นายแพทยชัยเลิศ พิชิตพรชัย 

ระหวางวันท่ี 26 - 27  พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. 

ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20 กรุงเทพมหานคร 

 
 

 

หมายเหตุ : กําหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 

วันพฤหัสบดีท่ี 26 พฤศจิกายน 2563  

เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 

08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน   

08.30 - 10.15 น. หลักการพ้ืนฐานของ Brain - Based Learning   

10.15 - 10.30 น. Break  

10.30 - 12.00 น. สรางอารมณและความตั้งใจอยางไรจึงจะกระตุนการเรียนรู   

12.00 - 13.00 น. Lunch  

13.00 - 14.30 น. กระตุนระบบประสาทสัมผัสอยางไรจึงจะเรียนรูไดดี   

14.30 - 14.45 น. Break    

14.45 - 16.15 น. ฝกระบบประสาทมอเตอรอยางไรจึงจะปฏิบัติเกง   

16.15 - 16.30 น. Wrap - up, Q&A    
 

วันศุกรท่ี 26 พฤศจิกายน 2563  

เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 

08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน    

08.30 - 10.15 น. มนุษยมีแบบการเรียนรูไมเหมือนกัน (Learning Style)   

10.15 - 10.30 น. Break    

10.30 - 12.00 น. ฝกสมองสองซีกใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพไดอยางไร   

12.00 - 13.00 น. Lunch    

13.00 - 14.30 น. ทําอยางไรจึงจะจําแมนไมมีลืม   

14.30 - 14.45 น. Break    

14.45 - 16.15 น. เปน Brain - Based Teacher กันเถอะ   

16.15 - 16.30 น. Wrap - up, Q&A    


