มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
------------------------

มติยอ่ รายงานการประช ุมสภามหาวิทยาลัย
ครัง้ ที ่ 2/2547
วันจันทรที่ 16 กุมภาพันธ 2547
ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง
------------------------

เรือ่ ง
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้ งให้ ทปี่ ระชุมทราบ
1.1 เรื่ อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยา
ลัยประเภทผูแ้ ทนผูบ้ ริ หาร (สื บแทน) เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์
2547 ปรากฏว่า รองศาสตราจารย์ ยุพา คลังสุ วรรณ ผูอ้ าํ นวย
การสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา ได้รับเลือกตั้งเป็ น
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ตั้งแต่วนั ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2547
เป็ นต้นไป
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2547
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2547
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ ทักท้ วง
3.1 เรื่อง ขออนุมัตหิ ลักสู ตรของคณะ/สถาบัน
ต่ าง ๆ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ พิจารณา
4.1 เรื่อง พิจารณาผู้สมควรได้ รับรางวัลธรรมศาสตร์

มติโดยย่อ
- ที่ประชุมรับทราบ

- รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
โดยมีการแก้ไขเล็กน้อย

- อนุมตั ิให้ถอนเรื่ องดังกล่าวตามที่
เสนอ
- อนุมตั ิหลักเกณฑ์และวิธีการในการ
พิจารณาสรรหาผูส้ มควรได้รับรางวัล
ธรรมศาสตร์ ตามที่เสนอ โดยมีการ
แก้ไขเกณฑ์การลงมติของคณะ
กรรมการฯ จาก “การลงมติเป็ นเอก
ฉันท์” เป็ น “การลงมติดว้ ยคะแนน
สามในสี่ ของคณะกรรมการรางวัล
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ธรรมศาสตร์ท้ งั หมด”
4.2 เรื่อง ขออนุมัตริ ่ างระเบียบมหาวิทยาลัยธรรม - อนุมตั ิระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการจัดตั้งและบริหารงานศูนย์
ศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริ หาร
ศึกษาเอเปคและศึกษาความร่ วมมือในภูมิภาค งานศูนย์ศึกษาเอเปคและศึกษาความ
แห่ งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2547
ร่ วมมือในภูมิภาคแห่ ง มธ. พ.ศ.2547
โดยมีการแก้ไขบางประการ และ
มอบหมายให้
1. ศาสตราจารย์ ดร.สุ รพล ได้ดาํ เนิน
การแก้ไขปรับปรุ งตามข้อสังเกตของ
ที่ประชุม
2. ประธานสภาอาจารย์ได้ยกร่ างข้อ
ความเพิ่มเติมในส่ วนวัตถุประสงค์
เกี่ยวกับการเชื่อมโยงทางด้านวิชาการ
กับองค์กรภายในมหาวิทยาลัย
4.3 เรื่อง ขออนุมัตงิ บประมาณรายจ่ ายจากรายได้ - อนุมตั ิประมาณการรายได้และงบ
หน่ วยงาน ปี งบประมาณ 2547 เพิม่ เติมระหว่ าง ประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน
ปี ครั้งที่ 1
ปี งบประมาณ 2547 เพิ่มเติมระหว่าง
ปี ครั้งที่ 1 ของคณะรัฐศาสตร์ และ
คณะวารสารศาสตร์ ฯ ตามที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง กําหนดประชุมสภามหาวิทยาลัย - รับทราบ
ครั้งต่ อไป ในวันจันทร์ ที่ 22 มีนาคม
2547 เวลา 14.00 น.
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ ทราบ
- รับทราบ
6.1 เรื่ องที่อธิ การบดีอนุมตั ิระเบียบมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการให้ทุนอุดหนุนการจัดทําผลงาน
ทางวิชาการของคณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี พ.ศ.
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2547 และระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วย
การให้ทุนอุดหนุนการทําวิจยั ของคณะพาณิ ชย
ศาสตร์ และการบัญชี พ.ศ. 2547
6.2 เรื่ องที่คณบดีคณะพาณิ ชยศาสตร์และการ
บัญชีอนุมตั ิใช้งบประมาณเหลือจ่ายงบประมาณรายจ่าย
จากรายได้หน่วยงาน ประจําปี 2547 2 รายการ จํานวนเงิน
18,575 บาท
6.3 เรื่ องที่อธิการบดีอนุมตั ิเปลี่ยนแปลงรายการ
งบ มธ. ปี การศึกษา 2547 รายการเครื่ องคอมพิวเตอร์
จํานวน 2 ชุด วงเงิน 34,989 บาท
6.4 เรื่ องที่อธิการบดีอนุมตั ิแก้ไขเพิ่มเติมหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาเล็กน้อยโดยไม่กระทบโครงสร้างและ
องค์ประกอบของหลักสู ตร ในปี การศึกษา 2546 มี 8 คณะ
จํานวน 18 สาขาวิชา
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
7.1 เรื่อง ขออนุมัตแิ ต่ งตั้งคณะกรรมการสรรหา - อนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
ผู้อาํ นวยการสถาบันทรัพยากรมนุษย์
ผูอ้ าํ นวยการสถาบันทรัพยากรมนุษย์
ดังนี้
1. ศาสตราจารย์ ดร.คณิ ต
ณ นคร
ประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณ
วุฒิ
2. ผูอ้ าํ นวยการสํานักหอสมุด กรรมการ
3. ผูแ้ ทนจากกรรมการประจํา กรรมการ
สถาบัน หนึ่งคน
4. ผูแ้ ทนประชาคมในสถาบัน กรรมการ
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7.2 เรื่อง ขออนุมัตหิ ลักการการผูกพัน
งบประมาณเงินรายได้ หน่ วยงาน
สํ านักหอสมุดประจําปี 2548 – 2549

มติโดยย่อ
ที่จะมีการสรรหา หนึ่งคน
5. ผูแ้ ทนสภาอาจารย์ หนึ่งคน กรรมการ
6. ผูแ้ ทนสภาข้าราชการหนึ่งคน กรรมการ
กรรมการตามข้อ 3 ให้คณะกรรมการประจํา
สถาบันทรัพยากรมนุษย์เป็ นผูเ้ สนอชื่อ
กรรมการตามข้อ 4 ให้สถาบันทรัพยากร
มนุษย์ดาํ เนินการตามกระบวนการในข้อ
บังคับฯ และเสนอชื่อ กรรมการตามข้อ 5 ให้
สภาอาจารย์เป็ นผูเ้ สนอชื่อ กรรมการตามข้อ 6
ให้สภาข้าราชการเป็ นผูเ้ สนอชื่อ และให้เสนอ
ชื่อไปที่รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หาร ท่าพระ
จันทร์ เพื่อจะได้ดาํ เนินการจัดทําคําสัง่ แต่งตั้ง
เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป
- 1. อนุมตั ิผกู พันข้ามปี งบประมาณ ตั้งแต่ปีงบ
ประมาณ 2547 – 2549 งบประมาณเงินรายได้
หน่วยงาน สํานักหอสมุด สําหรับการเช่า
เครื่ องคอมพิวเตอร์ จํานวน 100 เครื่ อง เป็ น
เวลา 31 เดือน ตั้งแต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2547 –
30 กันยายน 2549
2. อนุมตั ิให้ทาํ สัญญาผูกพันข้ามปี ภายในวง
เงิน 3,516,020 บาท โดยเบิกจ่ายจากงบ
ประมาณเงินรายได้หน่วยงาน สํานักหอสมุด
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7.3 เรื่อง การปรับแก้ ไขรายละเอียด
ประเภทของการลงทุนในตราสาร
หนีร้ ะยะยาว
ประเภทการลงทุน
(1)
1. ฝากประจําธนาคารพาณิ ชย์
2. ซื้อตัว๋ สัญญาใช้เงินโดยมีธนาคารอาวัล

3. พันธบัตรรัฐบาลและพันธบัตรที่รัฐ
บาลคํ้าประกันเงินต้นและดอกเบี้ย
4. ฝากประจําสหกรณ์ออมทรัพย์ มธ.
5. ตราสารหนี้ระยะยาว (หมายถึงพันธ
บัตรรัฐวิสาหกิจและหุน้ กูข้ องบริ ษทั
เอกชน)
5.1 หุ น้ กูข้ องบริ ษทั เอกชนที่ได้รับการ
จัดอันดับ (rating) ตั้งแต่ระดับ A ขึ้น
ไป และเป็ นบริ ษทั ที่จดทะเบียนซื้อขาย
ในตลาดหลักทรัพย์
5.2 พันธบัตรของรัฐวิสาหกิจที่รัฐบาล
ไม่ได้ค้ าํ ประกัน และเป็ นรัฐวิสาหกิจ
ที่ได้รับการจัดอันดับ (rating) ตั้งแต่
ระดับ A ขึ้นไป
5.3 พันธบัตรของรัฐวิสาหกิจที่รัฐบาล
ไม่ได้ค้ าํ ประกัน เป็ นรัฐวิสาหกิจที่ได้
รับการจัดอันดับ (rating) ตั้งแต่ระดับ
BBB ขึ้นไป

- 1. อนุมตั ิหลักเกณฑ์การลงทุนและสัดส่ วน
การลงทุนในหลักทรัพย์ของมหาวิทยาลัย
ดังนี้
ลงทุนได้ไม่เกินร้อยละของ
วงเงินลงทุนทั้งหมด
(2)

ลงทุนในแต่ละ
แห่ ง
ได้ไม่เกินร้อยละ
(3)
10% ของวงเงินลงทุน (2)

ไม่จาํ กัดวงเงิน
(ในกรณี ที่รัฐบาลยังคํ้าประกันเงินฝาก)
ไม่จาํ กัดวงเงิน
10% ของวงเงินลงทุน (2)
ไม่จาํ กัดวงเงิน
10% ของวงเงินลงทุน (2)
20% ของวงเงินลงทุนทั้งหมด

20% ของวงเงินลงทุน (2)

30% ของวงเงินลงทุนทั้งหมด

10% ของวงเงินลงทุน (2)

20% ของวงเงินลงทุนทั้งหมด

10% ของวงเงินลงทุน (2)

10% ของวงเงินลงทุนทั้งหมด

10% ของวงเงินลงทุน (2)
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7.4 เรื่อง ขออนุมัตแิ ต่ งตั้งประธาน
กรรมการอํานวยการสํ านักงานศิษย์
เก่ าสั มพันธ์ (สื บแทน)

2. เห็นชอบตามข้อสังเกตของคณะอนุกรรม
การสภามหาวิทยาลัยด้านการคลังและทรัพย์
สิ นในเรื่ องการลงทุนดังกล่าว คือ ถ้าการจัด
อันดับความน่าเชื่อถือ (rating) จากสถาบันการ
จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยูใ่ นระดับตํ่ากว่า
เกณฑ์ที่กาํ หนดไว้ตามข้อ 5 เป็ นเวลาต่อเนื่อง
กัน 25 ปี ให้ปรับเปลี่ยนหลักทรัพย์ที่ลงทุน
ใหม่ให้เป็ นไปตามข้อกําหนดภายใน 3 เดือน
และหากกิจการใดได้ถูกปรับเปลี่ยนการจัด
อันดับความน่าเชื่อถือ (rating) จากสถาบันการ
จัดอันดับความน่าเชื่อถือให้อยูใ่ นระดับตํ่ากว่า
เกณฑ์ที่กาํ หนดแล้ว ให้ผรู ้ ับผิดชอบให้ความ
เอาใจใส่ ติดตามผลการดําเนินงาน และผล
กําไรของกิจการนั้น หากเห็นว่าแนวโน้มการ
ดําเนินงานมีทิศทางปรับลดลง ก็สามารถปรับ
เปลี่ยนการลงทุนได้ใหม่ โดยไม่ตอ้ งรอให้
ครบ 2 ปี
- อนุมตั ิแต่งตั้ง นายเสริ มศักดิ์ พงษ์พานิช เป็ น
ประธานกรรมการอํานวยการสํานักงานศิษย์
เก่าสัมพันธ์ สื บแทน นายอนันต์ อนันตกูล
ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2547 เป็ นต้นไป
ตามที่เสนอ

------------------------------------------------

เริ่มประชุมเวลา 14.10 น.
เลิกประชุมเวลา 15.50 น.
------------------------------------------------

นายสมศักดิ์ ปฏิสงั ข์
ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม

