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๑. โครงการอบรมระยะสัน้ หลักสตูร การวัดและวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าสมองเพ่ือการวิจัย (EEG 

measurement and analysis for research) รุ่นที่ 5  
 

๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
๓. หลักการและเหตุผล 

 การวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทั่วไปนิยมใช้เครื่องมือ
เก็บรวบรวมข้อมูลที่สามารถวัดผลทางพฤติกรรมได้จากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งผลที่ได้นั้นเป็นผลการประเมิน
ทางอ้อมที่ได้มาจากเครื่องมือ เช่น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ค่านิยม ความพึงพอใจ  แบบทดสอบ 
แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ หรือแบบประเมิน เป็นต้น ถึงแม้ว่าเครื่องมือเหล่านี้จะสะดวกในการใช้ แต่
อาจมีข้อจำกัดสำคัญในเรื่องความเป็นวัตถุวิสัย (Subjectivity) อคติในการตอบ และการตอบตามความ
เป็นจริง ในปัจจุบันการวิจัยในทางประสาทวิทยาศาสตร์ได้มีความก้าวหน้าไปมาก อันเนื่องมาจาก
วิทยาการด้านเครื่องมือที่นำมาใช้วัดมีความละเอียด มีความเป็นวัตถุวิจัย (Objectivity) และเที่ยงตรง
มากยิ่งขึ้น สามารถนำมาใช้วัดการเปลี่ยนแปลงในมนุษย์ได้ถึงระดับการทำงานของกระแสประสาทใน
สมอง เช่น EEG fMRI fNIRS และ MEG เป็นต้น การใช้เครื่องมือวัดดังกล่าวนี้ จะช่วยเป็นการยืนยัน
ผลการวิจัยทางพฤติกรรม ให้มีความน่าเชื่อถือและถูกต้องมากยิ่งขึ้น  โดยเฉพาะ EEG ที่สามารถติดตาม
การทำงานของสมองได้ในระดับมิลลิวินาที และมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการต่ำกว่าอุปกรณ์อ่ืนๆ ไม่ว่าจะ
เป็น fMRI fNIRS หรือแม้แต่ MEG อย่างไรก็ตาม การเข้าใจหลักการการสร้างกิจกรรมทดสอบสำหรับ
กระตุ้นคลื่นไฟฟ้าสมอง การกำหนดค่า การเตรียมผู้รับการทดสอบ การบันทึกคลื่นไฟฟ้าสมอง การ
วิเคราะห์และแปลผลคลื่นไฟฟ้าสมอง เป็นขั้นตอนที่ต้องอาศัยทั้งการเรียนและฝึกฝน เพ่ือให้สามารถใช้
อุปกรณ์และวิธีการเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานในการวิจัย 

 
๔. วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรม 
  6.๑ มีความรู้ความเข้าใจในหลักการวัดคลื่นไฟฟ้าสมอง 

     6.๒ มีความรู้ความเข้าใจและสามารถลงมือปฏิบัติตามขั้นตอนในการวัดคลื่นไฟฟ้าสมองได้ 
      6.๓ สามารถบันทึกคลื่นไฟฟ้าสมอง และคัดกรองคลื่นเพื่อนำไปใช้ในการวิจัยต่อไป 
      6.4 ความรู้ความเข้าใจหลักการและชนิดของคลื่นไฟฟ้าสมอง 
      6.5 มีความรู้ความเข้าใจและสามารถลงมือคัดกรอง และวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าสมองได้ 
      6.6 มีความรู้ความเข้าใจและสามารถลงมือวิเคราะห์ด้วยสถิติได้ 
  
5. ระยะเวลาดำเนินการ เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5 
 
6. สถานที่อบรม 
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๒ 

  ห้องบรรยายและห้องปฏิบัติการ ณ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
7.   วิธีดำเนินการอบรม ประกอบด้วย 

7.1 การบรรยาย 
 7.2 การฝึกปฏิบัติในการเตรียมวัดคลื่นไฟฟ้าสมอง 
 7.3 การฝึกปฏิบัติในการวัดคลื่นไฟฟ้าสมองและทำความสะอาดอุปกรณ์ 
 7.4 การฝึกปฏิบัติการคัดกรองคลื่นไฟฟ้าสมอง การวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าสมอง และการเขียนรายงาน
การวิเคราะห์ 
 

8. ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย ครูอาจารย์ นักวิจัย นิสิตนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป 
 

9. กำหนดการอบรม 
รุ่นที่ 5 ระหวา่งวันที ่ 6 - 10 มิถุนายน พ.ศ. 256๕ จำนวน 5 วนั จำนวนผูเ้ข้าร่วมอบรม รุน่ละ 1๐ คน 
 

10. ค่าลงทะเบียน 
ค่าลงทะเบียนการอบรม คนละ ๑2,5๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
(รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม วัสดุ ค่าอาหารกลางวัน 5 มื้อ และอาหารว่าง 10 มื้อ) 
 

11. ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ดร.พีร  วงศ์อุปราช  
 

12. ที่ปรึกษาหลักสูตร 
คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
 

13. เนื้อหาวิชาของหลักสูตร 
           ระบบประสาทของมนุษย์ ที่มาและความสำคัญของคลื่นไฟฟ้าสมอง ชนิดของคลื่นไฟฟ้าสมอง 
กลไกการทำงานและบริเวณสมองที่สำคัญ การสร้างกิจกรรมทดสอบเพ่ือกระตุ้นคลื่นไฟฟ้าสมอง การ
ออกแบบและเลือกวิธีการวัดคลื่นไฟฟ้าสมอง หน้าที่และการติดตั้งอุปกรณ์ การติดตั้งอุปกรณ์เพ่ือใช้วัด
คลื่นไฟฟ้าสมอง หลักการและวิธีการในการติดตั้งอุปกรณ์ การประเมินผู้เข้ารับการวัดคลื่นไฟฟ้าสมอง 
หลักการบันทึกคลื่นไฟฟ้าสมอง การคัดกรองคลื่นไฟฟ้าสมอง การวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าสมอง การตีความ
คลื่นไฟฟ้าสมอง และการเขียนรายงานผลการวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าสมอง 
 

14. คณะวิทยากร 
๑.  ดร.พีร  วงศ์อุปราช    วิทยากร 
2.  นายวิทวัส เพ็ญภู่    ผู้ช่วยวิทยากร 
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๓ 

 
 
 

15. งบประมาณ  
    ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมระยะสั้น หลักสูตร  “การวัดและวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าสมองเพ่ือการวิจัย” 

แต่ละรุ่น มีดังนี ้ 
 

รายได้จากการลงทะเบียน จำนวน ๑๐ คน ๆ ละ ๑๒,๕๐๐ บาท เป็นเงิน  ๑๒๕,๐๐๐.- บาท 
หัก ค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ ๑๒/๑๑๒ เป็นเงิน  ๑๓,๔๐๐.-  บาท 
คงเหลือรายได้เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ๑๑๑,๖๐๐.- บาท 
  
 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ  
 ๑. ค่าตอบแทนวิทยากร  

(ชั่วโมงละ ๖๐๐ บาท x วันละ ๖ ชั่วโมง x ๕ วัน x ๑ คน) 
๑๘,๐๐๐.-  บาท 

 ๒. ค่าตอบแทนผู้ช่วยวิทยากร  
(เหมาจ่ายวันละ ๓๐๐ บาท x ๕ วัน x ๑ คน) 

1,5๐๐.-  บาท 

 ๓. ค่าอาหารกลางวัน  
(มื้อละ ๒๐๐ บาท x จำนวน ๕ มื้อ x จำนวน ๒๐ คน) 

๒๐,๐๐๐.-  บาท 

 ๔. ค่าอาหารว่าง 
(มื้อละ ๕๐ บาท x จำนวน ๑๐ มื้อ x จำนวน ๒๐ คน) 

๑๐,๐๐๐.-  บาท 

 ๕. ค่าธรรมเนียมการใช้สถานที่  
(ห้องบรรยาย ๑,๕๐๐ บาท x ๒ วัน และห้องปฏิบัติการ 
๓,๐๐๐ บาท x ๓ วัน) 

๑๒,๐๐๐.-  บาท 

 ๖. ค่าเอกสาร 2๐,๐๐๐.-  บาท 
 ๗. ค่าวัสดุ และอุปกรณ์ 2๐,๑๐๐.-  บาท 
 ๘. ค่าประชาสัมพันธ์โครงการ ๑๐,๐๐๐.-  บาท 
   
หมายเหตุ - ถัวจ่ายรายการที่ ๖ – ๘ 

- เงินเหลือจ่ายจากการใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจะนำส่ง
เป็นเงินรายได้ประเภทเงินรายได้อ่ืนของวิทยาลัยวิทยาการ
วิจัยและวิทยา การปัญญา 

 

 
16. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. ผู้เข้าอบรมมีความรู้และความเข้าใจหลักการวัดและวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าสมองสำหรับการวิจัย 
๒. ผู้เข้าอบรมสามารถบันทึกและวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าสมองสำหรับการวิจัยได้ 
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๔ 

๓. ผู้เข้าอบรมสามารถเขียนรายงานผลการวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าสมองสำหรับการวิจัยได้ 
17. การประเมินผล 

คณะวิทยากรที่จัดการอบรมระยะสั้นในครั้งนี้ จะประเมินผลผู้เข้ารับการอบรมหลังจากเสร็จสิ้นการ
อบรมแล้ว ในด้านพุทธิพิสัย  จิตพิสัย และทักษะพิสัย โดยการวัดความรู้  ความพึงพอใจ และการฝึกปฏิบัติ
จากงานที่ได้รับมอบหมายจากวิทยากร 

 
 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จของโครงการ 
     ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ 

         - ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ มีค่าอยู่ในระดับมากขึ้นไป (ค่าเฉลี่ยมากกว่า ๓.๕๑ 
จากมาตรประมาณค่า ๕ ระดับ) 
        - ผลการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดและวิเคราห์คลื่นไฟฟ้าสมองหลังอบรมสูงขึ้น
เมื่อเทียบกับก่อนอบรม 
   
      ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ 

        - มีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับโครงการอบรมระยะสั้น 
 

18.  การนำผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ 
นำผลการจัดโครงการตามตัวบ่งชี้ความสำเร็จของโครงการไปใช้ปรับปรุงการจัดโครงการในครั้งต่อไป 
        
 

 
 

........................................................... 
                   (ดร.พีร  วงศ์อุปราช) 

          อาจารย์ประจำวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
                                                  ผู้เสนอโครงการ 
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๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 

กำหนดการอบรมระยะสั้น หลักสูตร “การวัดและวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าสมองสำหรับการวิจัย” 
รุ่นที่ 5 วันที่  ๖ – 10 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5 

ณ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

วันทีจ่ันทร์  ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖4 
๐๘.๐๐ – ๐๘.๔๕ น. ลงทะเบียนและรับเอกสาร 
๐๘.๔๕ – ๐๙.๐๐ น. พิธีเปิด โดยคณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 

รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราวดี  มากมี  
09.00 – 09.10 น. ทดสอบความรู้ความเข้าใจก่อนการอบรมฯ 
๐๙.10 – ๑๐.30 น. ระบบประสาทของมนุษย์ เซลล์ประสาท และเครือข่ายประสาท 
๑๐.30 – ๑๒.๐๐ น. กลไกการทำงานและบริเวณสมองที่สำคัญ  
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. ที่มาและความสำคัญของคลื่นไฟฟ้าสมองของมนุษย์ 
๑๔.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ชนิดของคลื่นไฟฟ้าสมองของมนุษย์ 
หมายเหตุ  พักรบัประทานอาหารว่างในห้องบรรยาย 
 
วันทีอั่งคาร  ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖4 
๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. การสร้างกิจกรรมทดสอบเพื่อกระตุ้นคลื่นไฟฟ้าสมอง 
๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. หลักการออกแบบและทดสอบกิจกรรม 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. ฝึกปฏิบัติ 
๑๔.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. การออกแบบและเลือกวิธีการวัดคลื่นไฟฟ้าสมอง 
หมายเหตุ  พักรบัประทานอาหารว่างในห้องบรรยาย 
 
วันทีพุ่ธ  ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖4 
๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. การเตรียมอุปกรณ์สำหรับการวัดคลื่นไฟฟ้าสมอง 
๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. การประเมินผู้เข้ารับการวัดคลื่นไฟฟ้าสมอง  
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑3.๐๐ – ๑4.3๐ น. หลักการและวิธีการในการติดตั้งอุปกรณ์สำหรับบันทึกคลื่นไฟฟ้าสมอง 

และทดสอบ  
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๖ 

๑๔.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. หลักการบันทึกคลื่นไฟฟ้าสมองด้วย Neuroscan และ Emotiv epoc 
หมายเหตุ  พักรับประทานอาหารว่างในห้องปฏิบัติการ 
 
วันทีพ่ฤหัสบด ี 9 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖4 
๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. การเตรียมข้อมูลสำหรับวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าสมอง (Pre-processing) 
๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. การวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าสมองด้วยเทคนิค EEG ตอนที่ 1  
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑3.๐๐ – ๑4.3๐ น. การวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าสมองด้วยเทคนิค EEG ตอนที่ 2    
๑๔.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. การเขียนรายงานวิจัยเกี่ยวกับเทคนิค EEG 
หมายเหตุ  พักรับประทานอาหารว่างในห้องปฏิบัติการ 
 
วันที ่ 10 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖4 
๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. การฝึกปฏิบัติและการทบทวนการเตรียมข้อมูลสำหรับวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้า

สมอง  
๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. การวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าสมองด้วยเทคนิค ERP ตอนที่ 1 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. การวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าสมองด้วยเทคนิค ERP ตอนที่ 2 
๑๔.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. การเขียนรายงานการวิจัยเกี่ยวกับเทคนิค ERP และทดสอบความรู้ความ

เข้าใจหลังการอบรมฯ 
๑๖.๐๐ น.  พิธีมอบวุฒิบัตร/ พิธีปิด 
 
หมายเหตุ  พักรับประทานอาหารว่างในห้องปฏิบัติการ 
 
 
 


