สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑
วันอังคารที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-

-

-

-

-

-

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑

การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา โครงการธนาคารหน่วยกิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

๑.๒

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีนโยบายจัดทําหลักสูตรวิทยาการข้อมูล
(Data Science) เนื่องจากวิทยาการข้อมูล (Data Science) เป็นพื้นฐาน
สําคัญที่จําเป็นในหลากหลายสาขาวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ สถิติ
คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และอุตสาหการ เป็นต้น
ซึ่งการประยุกต์ใช้ Data Science เป็นฐานข้อมูลเพื่อช่วยในการวิเคราะห์
มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและธุรกิจ อุตสาหกรรม การเกษตรกรรม
และความเป็นอยู่ของประเทศชาติ เช่น ด้านการวิเคราะห์ปริมาณน้ําฝน
การทํานายการเกิดน้ําท่วม การวิเคราะห์การลงทุน และการพยากรณ์
สภาพอากาศ เป็นต้น ปัจจุบันประเทศไทยมีความต้องการผู้เชี่ยวชาญ
ในภาครัฐและภาคเอกชนด้านกําลังคนของประเทศในสาขา Data Science
จํานวนมาก เพื่อวิเคราะห์และสร้างองค์ความรู้ใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวทางของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการผนึกความเข้มแข็งในการ

ทราบ ประธานฯ ขอให้แต่ละคณะวิชาพิจารณาร่วมกัน
เพื่อจัดทําชุดวิชาสําหรับใช้ในการเรียนการสอนหลักสูตร
ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพิ่มเติม
โดยอาจบูรณาการข้ามคณะ สาขาวิชา หรือข้าม
วิทยาเขตก็ได้ และขอให้คณะวิชาเร่งดําเนินการจัดทํา
หลักสูตรแบบบูรณาการ โดยอาจจะดําเนินการปรับปรุง
หลักสูตรหรือจัดทําหลักสูตรใหม่ เนื่องจากหลักสูตรปกติ
มีจํานวนเพียงพอแล้ว และเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในปัจจุบัน
ทราบ ในการนี้ มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะทํางาน
เพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางการจัดทําหลักสูตร Data
Science จึงขอให้ทุกคณะวิชาและส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกันพัฒนาจัดทํา
หลักสูตร Data Science โดยมหาวิทยาลัยจะติดตาม
การดําเนินการพัฒนาหลักสูตร Data Science
อย่างต่อเนื่องต่อไป

วาระที่

เรื่อง

๑.๒
(ต่อ)

รวมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญในสาขา Data Science สําหรับโดเมนต่าง ๆ ได้แก่
วิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ชีววิทยา
การเกษตรและอาหาร มนุษยวิทยาและสังคมวิทยา เศรษฐศาสตร์และธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีนโยบายนําระบบการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์ (Massive Open Online Course : MOOC) มาใช้จัดการเรียน
การสอนภายในมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งให้แก่นิสิต และบุคคล
ในวัยทํางานที่มีความต้องการศึกษาต่อเพื่อเพิ่มพูนคุณวุฒิและทักษะ ได้
สามารถศึกษาต่อตามความต้องการ ประกอบกับปัจจุบันมีหลาย
มหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศได้นํารูปแบบการเรียนการ
สอนแบบออนไลน์มาใช้จัดการศึกษาเพิ่มมากขึ้น

๑.๓

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ทราบ ในการนี้ มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนการสอนแบบออนไลน์
ขึ้น เพื่อศึกษา วิเคราะห์ พัฒนา ติดตั้งและทดสอบ
ระบบสนับสนุนการเรียนการสอนแบบออนไลน์ สนับสนุน
ให้อาจารย์ผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ผ่านระบบ จัดการอบรมให้ความรู้แก่อาจารย์ บุคลากร
และนิสิต เพื่อสามารถใช้ระบบสนับสนุนการเรียนการ
สอนแบบออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประธานฯ
จึงขอให้ทุกคณะวิชาและส่วนงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา
จัดให้มีการเรียนการสอนแบบออนไลน์อย่างน้อย
คณะวิชาละ ๑ – ๒ โครงการ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย
จะติดตามการดําเนินการต่อไป

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-

-

-

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๒.๑

การเลือกกรรมการวิชาการ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน แทนตําแหน่งที่ว่าง

-ฝ่ายเลขานุการ
-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
ได้พิจารณาคัดเลือกกรรมการวิชาการ ประเภท
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายใน รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ
(คณาจารย์ประจํา) แทนตําแหน่งที่ว่าง ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยคณะกรรมการวิชาการ
พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง
กําหนดคุณสมบัติกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์
พ.ศ. ๒๕๕๙ และประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง กําหนดคุณสมบัตกิ รรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
๒

-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๔๓๙๘
ลว. ๑๙ เม.ย. ๒๕๖๑

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์
พ.ศ. ๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้ว โดยมีสรุปผลการคัดเลือก ดังนี้
๑. กรรมการวิชาการ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
แทนตําแหน่งที่ว่าง จํานวน ๒ คน ผู้ได้รับเลือกที่ได้
คะแนนสูงสุด ๒ ลําดับแรก ได้แก่
(๑) ศาสตราจารย์ ดร.งามผ่อง คงคาทิพย์
(๒) ศาสตราจารย์ ดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์
๒. กรรมการวิชาการ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
(คณาจารย์ประจํา) แทนตําแหน่งที่ว่าง จํานวน ๑ คน
ผู้ได้รับเลือกที่ได้รับคะแนนสูงสุด ได้แก่ รองศาสตราจารย์
ดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย
อนึ่ง ตามข้อ ๓.๔ แห่งประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง แนวปฏิบัติในการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกและผู้ทรงคุณวุฒิภายใน กําหนดให้สํานักบริหาร
การศึกษา (สํานักทะเบียนและประมวลผล) สอบถาม
ความสมัครใจของผู้ได้รับการคัดเลือกจากที่ประชุม
ก.บ.ม. ก่อนดําเนินการแต่งตั้งต่อไป
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและรับรองรายชื่อผู้ที่ได้รับ
เลือกให้ดํารงตําแหน่งกรรมการวิชาการ แทนตําแหน่ง
ที่ว่าง ทั้ง ๓ คน โดยให้มีวาระการดํารงตําแหน่งเท่าที่
เหลือของผู้ที่ตนแทน และมอบสํานักทะเบียนและ
ประมวลผลทําหนังสือทาบทามและสอบถามความสมัคร
ใจผู้ได้รับเลือกให้ดํารงตําแหน่งกรรมการวิชาการ
ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งต่อไป
จัดทําโดย : งานการประชุม กองกลาง
๓

