จุดแข็ง (Strength)
1. ผูบริหารระดับสูงของวิทยาลัยฯ มีวสิ ัยทัศน และ
แนวทางในการพัฒนาวิทยาลัยฯ ที่ชัดเจน
2. มีอาจารยรุนใหมที่มีความสามารถดานการวิจัย
สหสาขาวิชา และทุกคนสําเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาเอกทีเ่ กี่ยวของกับวิธีวิทยาการวิจัยขั้นสูง

3. มีศูนยความเปนเลิศทางวิทยาการปญญา (Centre
of Excellence in Cognitive science: CECoS)

4. มีหลักสูตรอบรมระยะสั้นที่เนนวิธีวิทยาการวิจัย
และวิทยาการปญญาใหบริการวิชาการแกบุคคลทั่วไป
ที่หลากหลายเปนประจําตลอดทัง้ ป

SWOT RMCS (7 November 2016)
ผลการปฏิบัติงาน
1.1 มีประกาศนโยบาย วิสัยทัศน และแนวทางการพัฒนา
วิทยาลัยฯ มีการกํากับ ติดตามการทํางานของอาจารย/
เจาหนาที่ และรายงานผลการดําเนินงานตามประกาศฯ
ใหกับคณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ ทราบอยางตอเนื่อง
2.1 อาจารยประจําทุกคนสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญา
เอก
2.2 อาจารยรุนใหม รอยละ 60 ไดรับการขึ้นทะเบียนให
เปนวิทยากรหลักสูตรพัฒนานักวิจัย จากสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)
2.3 อาจารยรุนใหม รอยละ 40 เปนนักเรียนทุนรัฐบาล
2.4 จํานวนผลงานวิจัยตออาจารย เทากับ 2.78 เรื่องตอป
2.5 ผลงานวิจัยที่ไดรับการเผยแพรในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติมีแนวโนมเพิ่มขึ้น
3.1 มีจํานวนผลงานทางดานวิทยาการปญญา (Cognitive
science) เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
3.2 มีการวางระบบงานวิจัยในศูนย CECoS และมีผูชวย
นักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
3.3 มีศาสตราจารยอาคันตุกะ (Visiting Professor)
หมุนเวียนใหความรูทางดานวิทยาการปญญาอยางตอเนือ่ ง
4.1 มีโครงการอบรมระยะสั้น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2560 จํานวน 8 โครงการ
4.2 มีโครงการอบรมระยะสั้น ที่เปดใหบริการตามความ
ตองการของหนวยงานภาครัฐ และเอกชน ตลอดป

ปญหา/อุปสรรค

2.1 ขอกําหนดเกี่ยวกับเกณฑการประเมินเพื่อตอ
สัญญาของอาจารย
2.2 ความลาชาเกี่ยวกับการตอบรับตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ

4.1 ลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอรที่ใชในการอบรม
เชน SPSS, LISREL, Mplus เปนตน

2
จุดออน (Weakness)
1. อาจารยประจําสวนใหญ ยังไมมีตําแหนงทาง
วิชาการ

2. อาจารยประจําประเภทเต็มเวลาทางดานวิทยาการ
ปญญามีนอย

3. จํานวนผลงานวิจัยทางดานวิทยาการปญญาที่ไดรับ
การเผยแพรคอนขางนอย

ผลการปฏิบัติงาน
1.1 มีอาจารยประจํารอยละ 17 ที่มีตําแหนงทาง
วิชาการ รอยละ 17 ที่ยื่นขอกําหนดตําแหนงทาง
วิชาการ และรอยละ 66 ที่อยูระหวางการทําเอกสาร
เพื่อยื่นขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
1.2 มีกลไกในการผลักดันใหอาจารยประจํา ไดรับ
ทุนอุดหนุนการวิจัย โดยผลการดําเนินงานในปนี้
อาจารยประจําทุกคนที่มสี ิทธิ์ยื่นขอกําหนดตําแหนง
ทางวิชาการ ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)
1.3 กําหนดตัวชี้วัด (Key Performance Indicator:
KP) เรื่องการยื่นขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการเปน
รายบุคคล
2.1 เรงรัด กํากับ และติดตามผูที่ไดรับทุนรัฐบาล
ทางดานวิทยาการปญญาใหสําเร็จการศึกษา และ
กลับมาทํางานที่วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการ
ปญญา ในปนมี้ ีนักเรียนทุนรัฐบาลกลับมาทํางานที่
วิทยาลัยฯ จํานวน 4 คน
3.1 จัดทําแผนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการทางวิทยาการ
ปญญา
3.2 สงเสริมใหนสิ ิตทําวิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธทางดาน
วิทยาการปญญา

ปญหา/อุปสรรค
1.1 ความลาชาในการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
(ประมาณ 2 ป)
1.2 ขาดหองปฏิบัติการและอุปกรณที่ใชในการทํางาน
วิจัยทางดานวิทยาการปญญา ทําใหเกิดความลาชาใน
การผลิตผลงานวิจัย

2.1 การสละสิทธิ์ของนักเรียนทุน
2.2 ความลาชาในการสําเร็จการศึกษาของนักเรียนทุน
2.3 ขอกําหนดเกี่ยวกับการรับสมัครอาจารยใหม และ
เกณฑการประเมินเพื่อตอสัญญาของอาจารย
3.1 อุปกรณที่ใชในการวิจัยทางดานวิทยาการปญญา
ไมเพียงพอกับความตองการ
3.2 ขาดอุปกรณบางอยางที่ใชในการวิจัยทางดาน
วิทยาการปญญา
3.3 ขาดหองปฏิบัติการทางดานวิทยาการปญญา

3
โอกาส (opportunity)
1. นโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8
พ.ศ. 2555 – 2559 กลยุทธการวิจัยที่ 1 ขอที่ 1.8
(หนา 30) ระบุใหสาขาวิชาวิทยาการปญญา เปน
สาขาวิชาที่ตองทําวิจัยโดยเรงดวน

ผลการปฏิบัติงาน
1.1 อาจารยประจําวิทยาลัยฯ รอยละ 60 ไดรับทุน
สนับสนุนการวิจัยมุงเปา ประจําปงบประมาณ 2559
จากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)
1.2 มีนิสิตที่สนใจทําวิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธทางดาน
วิทยาการปญญาเพิ่มขึ้น
1.3 จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติในประเด็น
ทางดานวิทยาการปญญา

ปญหา/อุปสรรค
1.1 อุปกรณที่ใชในการวิจัยทางดานวิทยาการปญญา
ไมเพียงพอกับความตองการ
1.2 จํานวนผลงานวิจัยทางดานวิทยาการปญญาของ
วิทยาลัยฯ ยังมีไมครอบคลุม เนื่องจากขาดอุปกรณ
และหองปฏิบัตกิ ารทีเ่ ฉพาะ เชน fMRI room, Oneway mirror room, Virtual Reality room,
Molecular Cognitive Biomarkers Analysis room
Protein and DNA Analysis room และ Animal
Caring Lab เปนตน
2.1 การผลิตผลงานวิจัยสหสาขาวิชา มีความจําเปนที่
2. นโยบายไทยแลนด 4.0 (Thailand 4.0) ที่สนับสนุน 2.1 สนับสนุนใหอาจารยและนิสิตทีม่ าจากตางสาขา
วิชาชีพ ผลิตผลงานวิจัยที่เปนวิจัยสหสาขาวิชา
ใหผลิตผลงานวิจัยสหสาขาวิชา (Multidisciplinary
ตองใชหองปฏิบัติการที่เฉพาะ เชน fMRI room, One2.2 สนับสนุนใหอาจารยและนิสิตนําผลงานวิจัยไป
Research)
way mirror room, Virtual Reality room,
เผยแพรในที่ประชุมทางวิชาการ หรือวารสารวิชาการ Molecular Cognitive Biomarkers Analysis room
ที่อยุในฐานขอมูลระดับนานาชาติ
Protein and DNA Analysis room และ Animal
Caring Lab เปนตน
3. การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยทีเ่ ขาสูส ังคมผูสงู อายุ 3.1 นําความรูที่ไดจากการทํางานวิจัยของอาจารยและ 3.1 ขอกําหนด กฎเกณฑตาง ๆ ในการจัดทําเบิกจาย
งบประมาณในโครงการไมเอือ้ ตอการปฏิบัตงิ าน
นิสิตที่เกี่ยวของกับผูส ูงอายุมาตอยอดเปนโครงการ
3.2 จํานวนนิสิตลดลงทําใหมีบุคลากรที่ไมเพียงพอ
บริการวิชาการรวมกับชุมชน
3.2 สนับสนุนใหอาจารยปรับปรุงรูปแบบการบริการ ในการเพิม่ จํานวนโครงการบริการวิชาการ
วิชาการใหตรงกับความตองการของผูร ับบริการ

4
ภัยคุกคาม (Threats)
1. จํานวนนิสิตที่ลดลง เนือ่ งจาก คูแขงจาก
มหาวิทยาลัยอื่น เชน มหาวิทยาลัยของรัฐ
มหาวิทยาลัยเอกชน การเรียนทางไกล หรือ
มหาวิทยาลัยตางประเทศที่เปดวิทยาเขตในประเทศ
ไทย

ผลการปฏิบัติงาน
1.1 ยื่นขอเปดหลักสูตรใหมทางดานวิทยาการปญญา
1.2 ปรับปรุงระบบการสอนใหนสิ ิตสวนใหญสําเร็จ
การศึกษาอยางมีคุณภาพได ตามเวลาทีก่ ําหนด เชน
ปริญญาโทสําเร็จการศึกษาภายใน 2 ป และปริญญา
เอกสําเร็จการศึกษาภายใน 3 ป

2. ขาดการสนับสนุนดานอาคาร สถานที่ของวิทยาลัย

2.1 วิทยาลัยฯ ยื่นขอเสนองบประมาณเงินอุดหนุน
รัฐบาล ประกอบดวยงบลงทุน (คาครุภัณฑ ที่ดินและ
สิ่งกอสราง) และงบเงินอุดหนุน ตั้งแต ปงบประมาณ
พ.ศ. 2556 ตอเนื่องทุกป จนถึงปงบประมาณ พ.ศ.
2560 แตก็ไมเคยไดรับการสนับสนุน ทั้ง ๆ ที่อาคาร
ของวิทยาลัยฯ คอนขางเกา มีอายุการใชงานประมาณ
50 ป และถาพิจารณาตามลําดับการกอตัง้ แลว
วิทยาลัยฯ ควรไดรับการสนับสนุนตอจากคณะการ
จัดการและการทองเที่ยว

3. นโยบายของกระทรวงที่เปนองคการวิชาชีพที่
สงเสริมใหผูทจี่ บในสาขาวิชาดังกลาวจะตองศึกษาตอ
ในสาขาวิชานั้นเทานั้น
4. การเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบ และขอบังคับตาง ๆ
ของมหาวิทยาลัยบูรพา

ปญหา/อุปสรรค
1.1 ระเบียบขอบังคับที่กําหนดใหอาจารยประจํา
หลักสูตรตองมีคุณสมบัติ รองศาสตราจารยขึ้นไป
1.2 ระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการกําหนดคะแนนขั้นต่ํา
ของวิชาภาษาอังกฤษ ทําใหจํานวนนิสิตลดลง
1.3 ระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาของ
นิสิตระดับปริญญาเอกที่กําหนดใหนิสิตระดับปริญญา
เอกตองมีผลงานวิจัยที่เปนสวนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ
ไดรับการเผยแพรอยางนอย 2 เรื่อง

3.1 นโยบายดังกลาวทําใหผทู ี่สนใจทางดานวิธี
วิทยาการวิจัย และวิทยาการปญญา ไมสามารถเขา
ศึกษาตอได เนื่องจากไมสามารถนําไปใชในการปรับวุฒิ
4.1 การเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบ และขอบังคับตาง ๆ
ของมหาวิทยาลัยบูรพา ที่เพิ่มเติมจากขั้นต่ําของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

