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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  

“สอนเปนจเีนียสอยางดาวินชี (Teaching to be a genius like Da Vinci)” 
สําหรบัผูบรหิารการศึกษา คร ูอาจารย ผูสอน โคช เมนทอรและบคุคลทัว่ไป 

ระหวางวันที่ 11 – 13 มกราคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. 
ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20 กรุงเทพมหานคร 
จัดโดย สถาบนันวัตกรรมการเรยีนรู มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
1. หลักการและเหตุผล 

การจัดการเรียนการสอนอยางมีกลยุทธ ใหเกิดการเรียนรูที่ใชความจํานอยที่สุด แตสามารถคิด
ประยุกต และสรางสรรคไดมากที่สุดน้ัน ครูอาจารยหรือผูสอนจําเปนตองมีความรูและทักษะแบบ “อาจารย
ขามศาสตร” โดยอาศัยหลักการการเรียนรูบนฐานของสมอง (Brain-Based Learning) ทฤษฎีพหุปญญา 
(Multiple Intelligences) และวิธีคิดสรางสรรคอยาง เลโอนารโด ดาวินชี ซึ่งเปนอัจฉริยะของโลกที่มีความรู
ความสามารถในศาสตรตาง ๆ อยางหลากหลาย ทําใหมีวิธีการและกระบวนการคิดวิเคราะหอยางลึกซึ้ง 
สามารถคิดอยางสรางสรรคและสรางนวัตกรรมได   

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู มหาวิทยาลัยมหิดล จึงไดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “สอนเปน
จีเนียสอยางดาวินชี (Teaching to be a genius like Da Vinci)” โดยวิทยากร รองศาสตราจารย ดร. 
นายแพทย ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผูอํานวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู และเปนอาจารยแพทยภาควิชา
สรีรวิทยา คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล เปนตัวอยางของอาจารยขามศาสตร มีความเช่ียวชาญดาน
สรีรวิทยาระบบประสาท มีงานวิจัยทางดานปริชานประสาทวิทยาศาสตร (Cognitive Neuroscience)  มี
ความสามารถทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สามารถเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร 15
ภาษา สามารถสื่อสารทางภาษาศาสตรได 8 ภาษา เลนดนตรีได 2 ชนิด เปนนักกีฬาฟนดาบเหรียญทอง มี
ความรูและทักษะทางการเปนนักบริหารระดับสูง และเปนวิทยากรฝกอบรม เชน NeuroLeadership การ
เรียนรูบนฐานของสมอง (Brain-Based Learning) เปนตน 

ในการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งน้ี จะไดศึกษาทฤษฎีและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับพหุปญญา (Multiple 
Intelligences) และพ้ืนฐานของหลัก 7 ประการของ เลโอนารโด ดาวินชี ไดแก Curiosita เก่ียวกับการใฝรู 
สงสัย, Dimostrazione การเรียนรูจากความผิดพลาด, Sensazione การเปดประสาทรับรูอยางมีประสิทธิภาพ
, Sfumato การเปดรับความขัดแยงและความไมแนนอน, Arte/Scienza การปรับระดับความคิดผสมผสาน
ระหวางศาสตรและศิลป, Corporalita การสรางความสามารถหลากหลายดาน และสติสัมปชัญญะ และ 
Connessione การจดจํา การเช่ือมโยง และการคิดอยางเปนระบบ หลังการฝกอบรม ผูเขารับการฝกอบรมจะ
สามารถอานและวิเคราะหขีดความสามารถของผูเรียนได สามารถพัฒนาตนเองใหเปนอาจารยขามศาสตร และ
มีอัจฉริยภาพเพ่ิมขึ้น  สามารถสรางสรรควิธีการเรียนการสอนเชิงนวัตกรรมที่หลากหลาย สามารถอธิบายและ
ประยุกตหลักการพ้ืนฐานของการสอนผูเรียนใหเปนจีเนียสแบบเลโอนารโด ดาวินชีได 
 
2. วัตถุประสงค 

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ทักษะ และประสบการณของผูเขารับการฝกอบรม ทําใหสามารถพัฒนาตนเอง
ใหเปนครู ผูสอน หรืออาจารยขามศาสตร และมีอัจฉริยภาพเพ่ิมขึ้น  สามารถเปนครู ผูสอน หรืออาจารยที่
สามารถสรางสรรควิธีการเรียนการสอนเชิงนวัตกรรมที่หลากหลาย  สามารถอธิบายและประยุกตหลักการ
พ้ืนฐานของการสอน เพ่ือสรางลูกศิษย นักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือผูเรียนใหเปนจีเนียสแบบเลโอนารโด 
ดาวินชีได 
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3. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรของสถาบนันวัตกรรมการเรยีนรู 
Excellence in professional services and societal engagement  
 

4. วิทยากร: รองศาสตราจารย ดร. นายแพทย ชัยเลศิ พิชติพรชัย 
โครงการน้ีไดรับความอนุเคราะหวิทยากรผูเช่ียวชาญดานการบริหารองคกรในระดับสูงซึ่งเคยเปน

อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (พ.ศ. 2556-2559) ผูชวยอธิการบดีฝายนโยบายและ
สารสนเทศ และผูอํานวยการผูกอต้ังกองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล ปจจุบันเปนผูอํานวยการ
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู มหาวิทยาลัยมหิดล 

วิทยากรเปนอาจารยขามศาสตร กลาวคือเปนอาจารยแพทยภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตรศิ
ริราชพยาบาล มีความเช่ียวชาญดานสรีรวิทยาระบบประสาท มีงานวิจัยทางดานปริชานประสาทวิทยาศาสตร 
(Cognitive Neuroscience) โดยเฉพาะอยางย่ิงเก่ียวกับการเรียนรูและความจํา การเรียนรูบนฐานของสมอง 
(Brain-Based Learning) นอกจากความสามารถทางการแพทยแลว ทานมีความสามารถทางระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร สามารถเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร 15 ภาษา พัฒนาระบบสารสนเทศระดับ 
Enterprise  มีความสามารถทางภาษาศาสตรสามารถสื่อสารได 8 ภาษา  มีความรูและทักษะทางการบริหาร
จัดการและเปนวิทยากรฝกอบรม เชน NeuroLeadership การวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ การบริหาร
โครงการ การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง การสรางทีมงานเชิงกลยุทธ 

 
5. กิจกรรม 

1. ฟงการบรรยายจากวิทยากรผูทรงคุณวุฒ ิ
2. การอภิปรายเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู 
3. ฝกปฏิบัติ และ นําเสนอ 

 
6. ความครอบคลุมของเนื้อหา 

1. แนวคิดเกี่ยวกับอาจารยขามศาสตรและทฤษฎีพหุปญญา (Multiple Intelligences) 
2. หลักการการเรียนรูบนฐานของสมอง (Brain-Based Learning) 
3. คิดอยางจีเนียสแบบ Leonardo Da Vinci 
4. การอานและวิเคราะหผูเรียน 
5. Curiosita เกี่ยวกับการใฝรู ความสงสัย และการคนควาอยางไรขอบเขต 
6. Dimostrazione การเรียนรูจากความผิดพลาด ความมุงมั่นในการพัฒนาปรับปรุง 
7. Sensazione การเปดประสาทรับรูอยางมีประสิทธิภาพ ดวยอายตนะ 6 
8. Sfumato การเปดรับความขัดแยง และความไมแนนอน 
9. Arte/Scienza การปรับระดับความคิดผสมผสานระหวางศาสตรและศิลป ตรรกศาสตร และ

จินตนาการ สมองซีกซายกับขวา 
10. Corporalita การสรางความสามารถหลากหลายดาน และสติสัมปชัญญะ 
11. Connessione การจดจํา การเช่ือมโยง และการคิดอยางเปนระบบ 
12. การพัฒนาตนเองและสรางผูเรียนใหเปนอัจฉริยะ 

 
7. วันเวลา สถานที่จัดงาน 

วันที่ 11 – 13 มกราคม 2564 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20  
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8. ผูรวมโครงการ 
สําหรับผูบริหารการศึกษา ครู อาจารย ผูสอน โคช เมนทอรและบุคคลทั่วไป จํานวนรวม 50 คน 

หมายเหตุ ทางโครงการจะดําเนินการจัดการอบรมเมื่อมีจํานวนผูสมัครเขารวมโครงการอยางนอย 20 คน 
 

9. คาลงทะเบียน 
o สําหรับผูสนใจทั่วไป 
 อัตราคาลงทะเบียน รวมคาเอกสาร อาหารวาง และอาหารกลางวัน แบบลวงหนา ***ทั้งน้ีไม

รวมคาที่พัก อาหารเย็น และคาเดินทาง (ลงทะเบียนและจายเงินกอนวันที่ 18 ธันวาคม 
2563 เวลา 23.59 น.) คนละ 10,000 บาท  

 อัตราคาลงทะเบียน รวมคาเอกสาร อาหารวาง และอาหารกลางวัน แบบปกติ ***ทั้งน้ีไมรวม
คาที่พัก อาหารเย็น และคาเดินทาง (ลงทะเบียนและจายเงินระหวางวันที่ 18 ธันวาคม 2563 
- วันที่ 2 มกราคม 2564) คนละ 12,000 บาท  

o สําหรบับคุลากรมหาวิทยาลัยมหิดลและศิษยเกาหลักสตูร Brain-Based Learning รุนที่ 1 - 4 
และหลักสูตร NeuroLeadership รุนที่ 1 
 อัตราคาลงทะเบียน  รวมคาเอกสาร อาหารวาง และอาหารกลางวัน แบบปกติ ทั้งน้ีไมรวม

คาที่พัก อาหารเย็น และคาเดินทาง (ลงทะเบียนและจายเงินกอนวันที่ 18 ธันวาคม 2563  
เวลา 23.59 น.) คนละ 9,000 บาท  

หมายเหตุ : ผูเขารับการอบรมสามารถเบิกคาลงทะเบียนจากตนสังกัดไดตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
คาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมเจาหนาที่และพนักงานของรัฐ และเบิกคา
เดินทางและที่พักตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่และ
พนักงานของรัฐ เมื่อไดรับอนุมัติจากผูบังคับบัญชาแลว 

 
การชําระเงิน  

โอนเงินเขาบัญชี ธนาคารไทยพาณชิย ประเภท ออมทรัพย   
ช่ือบัญชี สื่อของสถาบนันวัตกรรมการเรยีนรู ม.มหิดล เลขที่บัญชี 333-229774-5  
แจงชําระเงิน โดยสงหลักฐานการโอนเงินโดยวิธีใดวิธีหน่ึง ดังน้ี  
 E-mail: il.mahidol@gmail.com  
 โทรสาร 02-4410479 (พรอมระบุรายละเอียดผูเขารวมอบรมฯ) 

 
10. ผลทีค่าดวาจะไดรับ 

ผูที่ผานการอบรมเชิงปฏิบัติการแลว จะสามารถอานและวิเคราะหขีดความสามารถของผูเรียนได 
สามารถพัฒนาตนเองใหเปนผูบริหารทางการศึกษา ครู ผูสอน อาจารย โคช หรือเมนทอรขามศาสตร และมี
อัจฉริยภาพเพ่ิมขึ้น  สามารถสรางสรรควิธีการเรียนการสอน การใหคําแนะนําเชิงนวัตกรรมที่หลากหลาย 
สามารถอธิบายและประยุกตหลักการพ้ืนฐานของการสรางลูกศิษย นักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือผูเรียนใหเปน
จีเนียสโดยใชหลักการของเลโอนารโด ดาวินชีได 
 
  

mailto:il.mahidol@gmail.com
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11. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
1. ผูเขารวมกิจกรรมจะตองมีเวลาเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา รอยละ 80 ของเวลาทั้งหมด จึง

จะไดรับใบประกาศนียบัตรการรับรองการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ จากสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู  
มหาวิทยาลัยมหิดล 

2. ผูเขารวมกิจกรรมมีความเขาใจเพ่ิมขึ้นเก่ียวกับ หลัก 7 ประการของเลโอนารโด ดาวินชี มี
คาเฉลี่ยหลังเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา รอยละ 75 

3. ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจในกิจกรรมประเมินโดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจ มี
คาเฉลี่ยไมนอยกวา 4.00 จากคะแนนเต็ม 5 

 
12. ผูรับผิดชอบโครงการ  

รองผูอํานวยการฝายวิจัยและนวัตกรรม สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู มหาวิทยาลัยมหดิล  
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กําหนดการการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
“สอนเปนจเีนียสอยางดาวินชี (Teaching to be a genius like Da Vinci)” 

สําหรบัผูบรหิารการศึกษา คร ูอาจารย ผูสอน โคช ที่ปรึกษาและบคุคลทั่วไป 
ระหวางวันที่ 11 – 13 มกราคม 2564 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20 กรุงเทพฯ 

วิทยากร รองศาสตราจารย ดร.นายแพทย ชัยเลศิ พิชติพรชัย 
ผูอํานวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

วันจันทรที่ 11 มกราคม 2564 
เวลา กิจกรรม 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 – 10.30 น. 1. แนวคิดเกี่ยวกับอาจารยขามศาสตร 
10.45 – 12.00 น. 2. ทฤษฎีพหุปญญา (Multiple Intelligences) 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.30 น. 3. หลักการการเรียนรูบนฐานของสมอง (Brain-Based Learning) 

การอานและวิเคราะหผูเรียน 
14.45 – 16.30 น. 4. คิดอยางจีเนียสแบบ Leonardo Da Vinci 

วันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 
เวลา กิจกรรม 

08.30 – 08.45 น. ลงทะเบียน 
08.45 – 09.00 น. Reflection & Review 
09.00 – 10.30 น. 5. Curiosita เกี่ยวกับการใฝรู ความสงสัย และการคนควาอยางไรขอบเขต 
10.45 – 12.00 น. 6. Dimostrazione การเรียนรูจากความผิดพลาด ความมุงมั่นในการพัฒนา

ปรับปรุง 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.30 น. 7. Sensazione การเปดประสาทรับรูอยางมีประสิทธิภาพ ดวยอายตนะ 6 
14.45 – 16.30 น. 8. Sfumato การเปดรับความขัดแยง และความไมแนนอน 

วันพุธที่ 13 มกราคม 2564 
เวลา กิจกรรม 

08.30 – 08.45 น. ลงทะเบียน 
08.45 – 09.00 น. Reflection & Review 
09.00 – 10.30 น. 9. Arte/Scienza การปรับระดับความคิดผสมผสานระหวางศาสตรและศลิป 

ตรรกศาสตร และจินตนาการ 
10.45 – 12.00 น. 10. Corporalita การสรางความสามารถหลากหลายดาน และสติสัมปชัญญะ 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.30 น. 11. Connessione การจดจาํ การเช่ือมโยง และการคิดอยางเปนระบบ 
14.45 – 16.00 น. 12. การพัฒนาตนเองและสรางผูเรียนใหเปนอัจฉริยะ 
16.00 – 16.30 น. สรุปกิจกรรม ถาม-ตอบ มอบใบประกาศนียบัตร 
พักรับประทานอาหารวาง เวลา 10.30 – 10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น. 

 
หมายเหตุ: กําหนดการอาจมีเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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ที่มา : https://www.pinterest.com/pin/216172850841622854/ 

 
1. Curiosita เกี่ยวกับการใฝรู ความสงสัย และการคนควาอยางไรขอบเขต 
2. Dimostrazione การเรียนรูจากความผิดพลาด ความมุงมั่นในการพัฒนาปรับปรุง 
3. Sensazione การเปดประสาทรับรูอยางมีประสิทธิภาพ ดวยอายตนะ 6 
4. Sfumato การเปดรับความขัดแยง และความไมแนนอน 
5. Arte/Scienza การปรับระดับความคิดผสมผสานระหวางศาสตรและศิลป ตรรกศาสตร 

และจินตนาการ สมองซีกซายกับขวา 
6. Corporalita การสรางความสามารถหลากหลายดาน และสติสัมปชัญญะ 
7. Connessione การจดจํา การเช่ือมโยง และการคิดอยางเปนระบบ 

 
 
 

https://www.pinterest.com/pin/216172850841622854/

