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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  

“NeuroLeadership for Innovative and Strategic Executives (NISE):  
ภาวะผูนําเชงิประสาทวทิยาศาสตรสําหรับผูบรหิารเชิงนวัตกรรมและกลยุทธ” รุนท่ี 2 

สําหรบัผูบรหิาร หัวหนาหนวยงาน องคกรภาครัฐและเอกชน ผูบรหิารการศึกษา คณาจารย และบคุคลทั่วไป 

ระหวางวันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. 

ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20 กรุงเทพมหานคร 

จัดโดย สถาบนันวัตกรรมการเรยีนรู มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
 

1. หลักการและเหตุผล 
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู มีพันธกิจหลักคือ การพัฒนาและเผยแพรความรูและทักษะดานการจัด

การศึกษา การบริหารจัดการ และการสรางนวัตกรรม ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลแกผูบริหาร 
นักการศึกษา ครู อาจารย และบุคคลทั่วไป จากหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน NeuroLeadership หรือ
ภาวะผูนําเชิงประสาทวิทยาศาสตร เปนนวัตกรรมทางการบริหาร เปนศาสตรใหมที่มีการนําความรู และ
ผลงานวิจัยทางประสาทวิทยาศาตรการรูจํา  (Cognitive Neuroscience) จิตวิทยาและประสาทพฤติกรรม
ศาสตร (Psychology and Behavioral Neuroscience) มาใชเปนหลักการพ้ืนฐานในการคิด วิเคราะห 
ตัดสินใจ แกไขปญหา วางแผน อานลักษณะนิสัยและพฤติกรรมของผูรวมงานในทุกระดับช้ัน รูจักวิธีควบคุม
อารมณตนเองและผูอ่ืน รูจักเลือกใชวิธีสื่อสารทั้งวจนภาษา (ภาษาพูด) และอวจนภาษา (ภาษากาย) ที่มี
อิทธิพล สรางแรงจูงใจ แรงบันดาลใจ สรางทีมงาน กระตุนผูรวมงานใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางราบลื่นและ
สรางนวัตกรรมในองคกร  

สถาบันฯ จึงจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “NeuroLeadership for Innovative and 
Strategic Executives (NISE): ภาวะผูนําเชิงประสาทวิทยาศาสตรสําหรับผูบริหารเชิงนวัตกรรมและกล
ยุทธ” ขึ้น โดยมีเน้ือหาสาระหลักครอบคลุม NeuroLeadership ซึ่งมีคุณลักษณะดังกลาวขางตน ครอบคลุม 
SCARF Brain-Based Model ซึ่งเปนเครื่องมือโมเดลการบริหารตามธรรมชาติของสมอง (ประกอบดวย 
Status, Certainty, Autonomy, Relatedness และ Fairness) การอานคนลักษณะตาง ๆ ตาม DISCO 
Personality Style (ประกอบด วย  Dominant, Influential, Supportive, Conscientious และ  Open 
Personality Styles) ซึ่งสามารถประยุกตกับประสาทวิทยาศาสตรและจิตวิทยาการเปนผูนําและจูงใจคนเพ่ือ
สรางความรวมมือและการมีอิทธิพลตอผูอ่ืน และเทคนิคการสรางทีมงานเชิงกลยุทธ อันจะทําใหผูบริหาร
ระดับสูงมีความรู ความสามารถ เปดมุมมองและกระบวนทัศนใหเปนผูนําเชิงประสาทวิทยาศาสตร ที่มีกลยุทธ
และช้ันเชิงในการนําองคกร ในยุคที่มีความพลิกผันทางเทคโนโลยี (Disruptive Technology) สูความสําเร็จ
ขององคกรอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
2. วัตถุประสงค 

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ความสามารถในการมีภาวะผูนําเชิงประสาทวิทยาศาสตร (Neuro-Leadership) 
ซึ่งเปนนวัตกรรมการบริหารที่ยังไมเคยมีการฝกอบรมในประเทศไทย  และสงเสริมการเพ่ิมพูนศักยภาพการมี
ภาวะผูนําของผูบริหารระดับสูง ใหเปนผูนําที่ smart เพ่ิมขึ้น สามารถบูรณาการความรูทางดานประสาท
วิทยาศาสตร จิตวิทยาการเปนผูนํา จิตวิทยาการมีอิทธิพลตอผูอ่ืน จิตวิทยาการปลูกจิตอาสาและการมีสวนรวม 
การสรางทีมงานเชิงกลยุทธ การบริหารการเปลี่ยนแปลง และการสงเสริมการสรางนวัตกรรมในองคกร เพ่ือใชใน
การบริหารงานเชิงกลยุทธตาง ๆ ในยุคความพลิกผันทางเทคโนโลยี (Disruptive Technology) ไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
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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 

วิทยากรมีประสบการณการพัฒนาแผนยุทธศาสตรระดับมหาวิทยาลัยและระดับกรมในสวนราชการ
อ่ืน ๆ ทํางานวิจัยดานประสาทวิทยาศาสตร (Cognitive Neuroscience) โดยใชเครื่องบันทึกคลื่นไฟฟาสมอง 
จิตวิทยาการเรียนรูและการเปนผูนํา รวมทั้งมีความรูความสามารถทางดานไอซีทีพัฒนาระบบสารสนเทศระดับ 
Enterprise  

ปจจุบันเปนผูอํานวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู อาจารยประจําภาควิชาสรีรวิทยา คณะ
แพทยศาสตรศิริราชพยาบาล และผูทรงคุณวุฒิคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

 
5. กิจกรรม 

1. ฟงการบรรยายจากวิทยากรผูทรงคุณวุฒ ิ
2. การอภิปรายเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู 
3. ฝกปฏิบัติ และ นําเสนอ 

 
6. ความครอบคลุมของเนื้อหา 

1. NeuroLeadership (ภาวะผูนําเชิงประสาทวิทยาศาสตร) คืออะไร มีองคประกอบอะไรบาง 
2. SCARF Brain-Based Model คืออะไร มีหลักการอยางไร ใชในการมีอิทธิพลเหนือผูอ่ืนไดอยางไร 
3. DISCO Personality Style คืออะไร มีหลักการอยางไร ใชในการอานคนขาดไดอยางไร 
4. การบูรณาการ NeuroLeasership กับ DISCO Personality Style เพ่ือสรางทีมงานเชิงกลยุทธ และ

การมีอิทธิพลเหนือผูอ่ืน 
5. กลยุทธการบริหารผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา และเพ่ือนรวมงานแบบตาง ๆ 
6. การใช NeuroLeadership กระตุนและบริหารการเปลี่ยนแปลง และสรางนวัตกรรม เพ่ือพลิกผัน

ความสําเร็จขององคกรในยุคความพลิกผันทางเทคโนโลยี 
7. การใช NeuroLeadership เพ่ือปลูกจิตอาสาและการมีสวนรวม ในสภาวะวิกฤติ 

 
7. วันเวลา สถานที่จัดงาน 

วันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2563 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20  
 
8. ผูรวมโครงการ 

ผูบริหาร หัวหนาหนวยงาน องคกรภาครัฐและเอกชน ผูบริหารการศึกษา คณาจารย และบุคคล
ทั่วไป จํานวนรวม 50 คน 
หมายเหตุ ทางโครงการจะดําเนินการจัดการอบรมเมื่อมีจํานวนผูสมัครเขารวมโครงการอยางนอย 20 คน 
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9. คาลงทะเบียน 

o สําหรับผูสนใจทั่วไป 
 อัตราคาลงทะเบียน รวมคาเอกสาร อาหารวาง และอาหารกลางวัน แบบลวงหนา    

***ทั้งน้ีไมรวมคาที่พัก อาหารเย็น และคาเดินทาง (ลงทะเบียนและจายเงินภายใน
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 เวลา 23.59 น.)*** คนละ 13,000 บาท   

 อัตราคาลงทะเบียน รวมคาเอกสาร อาหารวาง และอาหารกลางวัน แบบปกติ         
***ทั้งน้ีไมรวมคาที่พัก อาหารเย็น และคาเดินทาง (ลงทะเบียนและจายเงินระหวาง
วันที่ 21 พฤศจิกายน  –  4  ธันวาคม 2563)*** คนละ 15,000 บาท  

o สําหรบับคุลากรมหาวิทยาลัยมหิดล และศิษยเกา BBL รุนที่ 1- 4 
 อัตราคาลงทะเบียน  รวมคาเอกสาร อาหารวาง และอาหารกลางวัน แบบปกติ        

***ทั้งน้ีไมรวมคาที่พัก อาหารเย็น และคาเดินทาง (ลงทะเบียนและจายเงินภายใน
วันที่ 4  ธันวาคม 2563 เวลา 23.59 น.)*** คนละ 12,000 บาท  

การชําระเงิน  
โอนเงินเขาบัญชี ธนาคารไทยพาณชิย ประเภท ออมทรัพย   
ช่ือบัญชี สื่อของสถาบนันวัตกรรมการเรยีนรู ม.มหิดล เลขที่บัญชี 333-229774-5  
แจงชําระเงิน โดยสงหลักฐานการโอนเงินโดยวิธีใดวิธีหน่ึง ดังน้ี  
 E-mail: il.mahidol@gmail.com  
 โทรสาร 02-441-0479  

 
10. ผลทีค่าดวาจะไดรับ 

ผูบริหารที่ผานการอบรมเชิงปฏิบัติการแลว จะมีภาวะผู นําเชิงประสาทวิทยาศาสตร  
(NeuroLeadership) กลาวคือจะเปนผูนําที่ smart ขึ้น และมีความรู ความสามารถเพ่ิมขึ้นเก่ียวกับประสาท
วิทยาศาสตร (Cognitive Neuroscience) ซึ่งทําใหมีความเขาใจวิธีบริหารคนภายใตการทํางานของธรรมชาติ
ของสมอง ทําใหเขาใจวิธีการคิด การทํางานและการแกไขปญหาของผูใตบังคับบัญชาและผูรวมงาน สามารถใช
เครื่องมือ SCARF Brain-Based Model และ DISCO Personality Style  ชวยในการบริหาร สามารถอานใจ
ผูอ่ืนเหมือนอานหนังสือ สามารถสรางทีมงานที่เกงและสามารถทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ พัฒนา
ทักษะการสื่อสารที่มีอิทธิพลตอผูอ่ืนไดอยางมืออาชีพ โดยผลลัพธสุดทาย จะเปนผูนําเชิงประสาทวิทยาศาสตร
ที่มีความรู ความสามารถและทักษะในการบริหารงานเชิงกลยุทธตางๆ ในยุคความพลิกผันทางเทคโนโลยี 
(Disruptive Technology) สามารถบริหารการเปลี่ยนแปลง และสงเสริมการสรางนวัตกรรมในองคกรไดอยาง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
11. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

1. ผูเขารวมกิจกรรมจะตองมีเวลาเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา รอยละ 80 ของเวลาทั้งหมด จึงจะ
ไดรับใบประกาศนียบัตรการรับรองการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ จากสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู  
มหาวิทยาลัยมหิดล 

2. ผู เขารวมกิจกรรมมีความเขาใจเพ่ิมขึ้นเกี่ยวกับ Neuroleadership, SCARF Brain-Based 
Model, DISCO Personality Style โดยใชแบบประเมินความรูดวยตนเอง มีคาเฉลี่ยหลังเขารวมกิจกรรมไม
นอยกวา รอยละ 75 

3. ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจในกิจกรรมประเมินโดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจ มี
คาเฉลี่ยไมนอยกวา 4.00 จากคะแนนเต็ม 5 

 
12. ผูรับผิดชอบโครงการ  

รองผูอํานวยการฝายวิจัยและนวัตกรรม สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู มหาวิทยาลัยมหดิล  

mailto:il.mahidol@gmail.com
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กําหนดการการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรือ่ง 
“NeuroLeadership for Innovative and Strategic Executives (NISE):  

ภาวะผูนําเชิงประสาทวิทยาศาสตรสาํหรบัผูบริหารเชิงนวัตกรรมและกลยุทธ” รุนที่ 2 
สําหรบัผูบรหิาร หัวหนาหนวยงาน องคกรภาครัฐและเอกชน ผูบรหิารการศึกษา คณาจารย และบคุคลทั่วไป 

ระหวางวันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2563 เวลา 8.30 – 16.30 น. 
ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20 กรุงเทพมหานคร 

วิทยากร รองศาสตราจารย ดร.นายแพทย ชัยเลศิ พิชติพรชัย 
ผูอํานวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู มหาวิทยาลัยมหิดล 

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

วันจันทรที่ 14 ธันวาคม 2563  
เวลา กิจกรรม 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 – 10.30 น. 1. NeuroLeadership คืออะไร และพลิกผันความสําเร็จขององคกรไดอยางไร 
10.45 – 12.00 น. 2. SCARF Brain-Based Model มีอิทธิพลเหนือผูอ่ืนไดอยางไร 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.30 น. 3. อานคนขาดดวย DISCO Personality Style 
14.45 – 16.30 น. 4. ลักษณะสําคัญของ DISCO Personality Style 

 
วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 

เวลา กิจกรรม 
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 – 10.30 น. 5. Smarter NeuroLeadership with DISCO Personality Style  

    for Strategic Team Building 
10.45 – 12.00 น. 6. กลยุทธการบริหารผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา และเพ่ือนรวมงาน 

    แบบตาง ๆ 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.30 น. 7. การใช NeuroLeadership กระตุนและบรหิารการเปลี่ยนแปลง  

    และสรางนวัตกรรมในยุคความพลิกผันทางเทคโนโลย ี
14.45 – 16.00 น. 8. การใช NeuroLeadership เพ่ือปลูกจิตอาสาและการมีสวนรวม  

    ในสภาวะวิกฤติ 
16.00 – 16.30 น. สรุปกิจกรรม ถาม-ตอบ มอบใบประกาศนียบัตร 

 
พักรับประทานอาหารวาง เวลา 10.30 – 10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น. 
หมายเหตุ: กําหนดการอาจมีเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 
 
 

 
 
 

 


