ขอบังคับวิทยาลัยราชสุดา
วาดวย สภาอาจารย วิทยาลัยราชสุดา
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2543
.........................................
ดวยวิทยาลัยราชสุดา เปนหนวยงานที่มีฐานะเทียบเทาคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัย มีภารกิจหลักใน
การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา วิทยาลัยราชสุดาจึงเห็นความสําคัญของคณาจารยในการแสดงความคิดเห็น
มีโอกาสแสดงบทบาทชวยเหลือ ดําเนินกิจการตาง ๆ อันจะเปนประโยชนในการกําหนดนโยบาย ทิศทางการ
บริหารงาน
การปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุตามจุดประสงคของวิทยาลัยราชสุดา
และสอดคลองกับของ
มหาวิทยาลัยมหิดล ผดุงและเสริมสรางความมีจริยธรรม คุณธรรม ความยุติธรรมในสังคม ดวยวิธกี ารที่เปนระบบ
เปนรูปธรรมและมีความตอเนื่อง ฉะนั้นจึงเห็นควรใหจัดตั้ง “สภาอาจารยวิทยาลัยราชสุดา” และบัญญัติขอบังคับ
ไวดังนี้
ขอ 1 ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับสภาอาจารยวิทยาลัยราชสุดา พ.ศ.2543”
ขอ 2 ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ประกาศใชเปนตนไป
ขอ 3 ในขอบังคับนี้
“สภาอาจารย” หมายถึง สภาอาจารยวทิ ยาลัยราชสุดา
“คณาจารย”
หมายถึง คณาจารยประจําหรือพนักงานของมหาวิทยาลัยมหิดล
ในฐานะอาจารยที่ปฏิบัติงาน ณ วิทยาลัยราชสุดา
“สมาชิก”
หมายถึง สมาชิกสภาอาจารย
“ประธาน”
หมายถึง ประธานสภาอาจารย
“รองประธาน” หมายถึง รองประธานสภาอาจารย
“เลขานุการ”
หมายถึง เลขานุการสภาอาจารย
“วิทยาลัย”
หมายถึง วิทยาลัยราชสุดา
“มหาวิทยาลัย”
หมายถึง มหาวิทยาลัยมหิดล
“ตําแหนงทางบริหาร”
หมายถึง ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ ผูชวย
ผูอํานวยการ หัวหนาสํานักงาน และ
หัวหนาฝาย
“ตําแหนงทางวิชาการ”
หมายถึง ตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย ศาสตราจารย
“ผูอํานวยการ”
หมายถึง ผูอํานวยการวิทยาลัยราชสุดา
ขอ 4 ใหผูอํานวยการเปนรักษาการตามขอบังคับนี้

หมวด 1
หนาที่ของสภาอาจารย
ขอ 5 สภาอาจารยมหี นาที่ดังนี้
5.1 ใหคําปรึกษาและเสนอแนะแกผูอํานวยการเกี่ยวกับเรื่องดังตอไปนี้
(1) เรื่องทางวิชาการ
(2) เรื่องทางบริหาร
(3) ตําแหนงทางวิชาการและตําแหนงทางบริหาร
(4) กิจการเกี่ยวกับคณาจารยและบุคลากรอื่นของวิทยาลัย
(5) กิจการดานนักศึกษา
(6) สงเสริมและพิทักษสิทธิ เสรีภาพ อันชอบธรรมของคณาจารย และบุคลากร
อื่นของวิทยาลัย
(7) สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม สามัคคีธรรมและจรรยาอาจารย
(8) เรื่องตาง ๆ ที่สภาอาจารยเห็นสมควร
หากคําแนะนําตาง ๆ มิไดรับการสนองตอบในเวลาอันควร ใหมีสิทธิอุทธรณตออธิการบดีหรือ
นายกสภามหาวิทยาลัย โดยอาจเสนอผานสภาคณาจารยมหาวิทยาลัยมหิดล
5.2 เปนตัวแทนของคณาจารย เพื่อประสานงานกับองคกรอื่นหรือดําเนินการโดยชอบ
ธรรมในฐานะตัวแทนของคณาจารยเพื่อประโยชนของวิทยาลัยเปนสวนรวม ทั้งนี้ตองไดรับความเห็ฯชอบจาก
ผูอํานวยการกอน
5.3 ทําหนาที่อื่นทีค่ ณะกรรมการนโยบาย คณะกรรมการบริหารของวิทยาลัย หรือ
ผูอํานวยการวิทยาลัย มอบหมายหรืออนุมตั ิ
ขอ 6 สภาอาจารย อาจวางระเบียบปฏิบัติและออกขอบังคับของสภาอาจารย เกี่ยวกับการ
ดําเนินงานของสภาอาจารยได ทั้งนี้ตองไมขัดตอระเบียบและขอบังคับของวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย
สภาอาจารยอาจแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อกระทํากิจการ หรือพิจารณาเรื่องใด ๆ อันอยูในหนาที่
ของสภาอาจารยได

หมวด 2
สิทธิของคณาจารย
ขอ 7 ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกในกรณีที่มกี ารเลือกตั้งหรือเปนสมาชิกสภาอาจารยโดย
ไมมีการเลือกตั้ง ในกรณีที่ไมมีการเลือกตัง้
ขอ 8 เขารวมฟงการประชุมของสภาอาจารย เวนแตกรณีที่เปนประชุมลับ
ขอ 9 เสนอเรื่องราวใด ๆ ตอสภาอาจารย
ขอ 10 ใหสมาชิกทั่งคณะหรือประธาน รองประธาน เลขานุการ พนจากตําแหนงได โย
คณาจารยจํานวนไมนอยกวาสามในสี่ของคณาจารยท้งั หมดมีมติไมไววางใจ

หมวด 3
องคประกอบ
ขอ 11 ใหสภาอาจารยประกอบดวยสมาชิกสองประเภท
11.1 ประเภทสามัญ คือ คณาจารยของวิทยาลัยทั้งหมด หรือคณาจารยทไี่ ดรับการ
เลือกตั้ง กรณีที่มีการเลือกตัง้
11.2 ประเภทผูทรงคุณวุฒิ คือ บุคคลที่มิใชคณาจารยประจําวิทยาลัย แตเปนบุคคลที่
สภาอาจารยเห็นสมควรแตงตั้งโดยมติอยางเปนเอกฉันท ทําหนาที่ตามหนาที่
สภาอาจารยและเปนที่ปรึกษาสภาอาจารย ซึ่งสมาชิกประเภทนี้จะมีหรือไมก็
ได หากมีตองไมเกิน 1 ใน 5 ของคณาจารย
ขอ 12 หาสภาอาจารยมีประธาน รองประธาน และเลขานุการตําแหนงละหนึ่งคน ซึ่งสมาชิก
เลือกตั้งขึ้นจากสมาชิกประเภทสามัญ และอาจมีสมาชิกดํารงตําแหนงอืน่ อีกตามที่สภาอาจารยเห็นสมควร
ขอ 13 สมาชิกมีวาระคราวละสองป นับแตวันที่เขารับหนาที่ ในกรณีที่สมาชิกพนจากตําแหนง
ตามวาระ ใหสมาชิกชุดเดิมปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาสมาชิกชุดใหมจะเขารับหนาที่ ทัง้ นี้ ตองไมเกิน 60 วัน
ประธานสภาอาจารยจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันไมได

หมวด 4
การพนสมาชิกภาพ
ขอ 14 นอกจากการพนจากตําแหนงตามขอ 132 แลว สมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดเฉพาะตัว
คือ
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5

ขาดคุณสมบัตขิ องการเปนสมาชิก
ตาย
ลาออก โดยยืน่ หนังสือตอประธานสภาอาจารย
สภาอาจารยมมี ติใหออกดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสี่ในหาของสมาชิก
ทั้งหมดในขณะนั้น
ขาดประชุมสามัญติดตอกันเกินสามครั้ง เวนแตมีเหตุสดุ วิสัย ทั้งนี้ ใหอยูใ น
ดุลพินิจของประธาน

หมวด 5
วิธีดําเนินงาน
ขอ 15 การดําเนินงานของสภาอาจารยใหถือเปนการปฏิบัติราชการแกวิทยาลัย
และ
มหาวิทยาลัย หากไมขัดตอระเบียบหรือขอบังคับของมหาวิทยาลัยยอมไดรับความคุม ครองจากมหาวิทยาลัย
ขอ 16 ใหสภาอาจารยมีสํานักงาน เจาหนาที่และอุปกรณ โดยไดรับงบประมาณของวิทยาลัย
ทั้งนี้ใหสอดคลองกับสภาวะดานการเงินและงบประมาณของวิทยาลัย
ขอ 17 การควบคุมบังคับบัญชาเจาหนาที่และการดําเนินงานภายในสํานักงานสภาอาจารยให
กําหนดเปนระเบียบปฏิบัติของสภาอาจารย
ขอ 18 ใหประธานเปนผูรับผิดชอบในการบริหารงานของสภาอาจารย ดําเนินการใหเปนไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ นโยบาย และวัตถุประสงคของวิทยาลัย และมีอํานาจและหนาที่ดังนี้
18.1
เปนผูแทนหรือมอบหมายใหสมาชิกผูหนึง่ ผูใดเปนผูแทนของคณาจารยใน
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
18.2
เปนผูแทนสภาอาจารยในกิจการของสภาอาจารย ในการนี้อาจมอบหมายเปน
หนังสือใหสมาชิกผูหนึ่งผูใดปฏิบัติหนาที่แทนตามที่เห็นสมควรได
18.3
พัฒนาสภาอาจารย
18.4
เสนอแผนดําเนินงานและงบประมาณรายจายประจําป
ตลอดจนรายงาน
เกี่ยวกับกิจการของสภาอาจารยตอวิทยาลัย
18.5
เรียกประชุมสภาอาจารย และเปนประธานในที่ประชุมสภาอาจารย

ขอ 19 รองประธานมีอํานาจหนาทีช่ วยประธารในกิจการของสภาอาจารย เมื่อประธานไมอยู
หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ ใหรองประธานทําหนาทีแ่ ทน
เมื่อประธานและรองประธานไมอยู หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหประธานมอบหมายเปน
หนังสือใหสมาชิกผูหนึ่งผูใดปฏิบัติหนาที่แทนได
ขอ20 เลขานุการมีอํานาจและหนาที่ดังนี้
20.1
เปนหัวหนาสํานักงานสภาอาจารย
20.2
เปนเลขานุการที่ประชุมสภาอาจารย
ควบคุมดูแลการเงิน การบัญชี และทรัพยสนิ ของสภาอาจารย
20.3
20.4
ดําเนินการอยางอื่นตามที่กําหนดไวในระเบียบปฏิบัติ และขอบังคับของสภา
อาจารย หรือตามที่ประธานหรือสภาอาจารยมอบหมาย

หมวด 6
วิธีการประชุม
ขอ 21 การประชุมสภาอาจารยยอมเปนการเปดเผย
แตในการประชุมลับผูที่จะเขาฟงการ
ประชุมตองไดรับอนุญาตจากรประธานทีป่ ระชุมกอน
ขอ 22 ใหประธานเปนประธานในที่ประชุม เวนแตในขณะทีก่ ลาวอภิปรายญัตติในที่ประชุม
ใหรองประธานทําหนาทีแ่ ทน จนกวาญัตตินั้นจะผานการพิจารณาเปนที่เรียบรอยแลว ถาประธานและรอง
ประธานไมอาจปฏิบัติหนาทีไ่ ดใหสมาชิกที่มาประชุมเลือกสมาชิกผูหนึ่งทําหนาที่เปนประธานแทน
ขอ 23 ในการประชุมตองมีสมาชิกอยางนอยกึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมดตามขอบังคับนี้จึงจะ
เปนองคประชุม ยกเวนกรณีที่เปนเรื่องจําเปนเรงดวน ใหมีองคประชุมอยางนอยหนึ่งในสามของสมาชิกทั้งหมด
ตามขอบังคับนี้ และตองมีประธานหรือรองประธาน หรือเลขานุการคนใดคนหนึ่งรวมอยูดว ย โดยใหที่ประชุมซึ่ง
มีสมาชิกไมนอ ยกวาหนึ่งในสามดังกลาว พิจารณากอนวาเปนเรื่องจําเปนเรงดวน จึงดําเนินการประชุมตอไป
ขอ 24 ใหมีการประชุมสามัญอยางนอยคราวละสองเดือนตอครั้ง โดยใหประธานสภาอาจารย
เปนผูเรียกประชุม
ขอ 25 การประชุมวิสามัญของสภาอาจารยมีไดโดย
25.1
สมาชิกจํานวนหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกที่พึงมีตามขอบังคับนี้
เห็นสมควรใหเรียกประชุม
25.2
ในกรณีที่เปนเรื่องรีบดวน คณาจารยผหู นึ่งผูใดอาจรองขอใหเรียกประชุมได
ทันที โดยมีสมาชิกเปนผูรับรองไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของสมาชิกทั้งหมดตาม
ขอบังคับ ดังนี้
การประชุมวิสามัญตามขอ 25.1 ขอ 25.2 ใหประธานเรียกประชุมภายในสิบหาวัน นับแตวันที่
ไดรับการรองขอ

ขอ 26 สภาอาจารย อาจเชิญบุคคลอื่นใดที่มิไดเปนสมาชิกเขารวมประชุมเปนครั้งคราว
ขอ 27 การนัดประชุมวิสามัญ ตองทําเปนหนังสือแจงวาระการประชุมลวงหนาไมนอยกวา
สามวัน เวนแตในกรณีที่เปนเรื่องรีบดวน
ขอ 28 เวนแตกรณีทกี่ ําหนดไวเปนอยางอื่นในขอบังคับนี้ การลงมติของสภาอาจารยใหถือ
คะแนนเสียงขางมากของสมาชิกที่เขารวมประชุม สมาชิกคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถามีคะแนนเสียง
เทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด

หมวด 7
การแกไข
ขอ 29 การแกไขขอบังคับนี้ กระทําไดโดยสมาชิกมีจํานวนไมนอยกวาสองในสามของสมาชิก
ที่พึ่งมีตามขอบังคับนี้มีมติเห็นชอบดวย โดยใหแจงญัตติไวในระเบียบวาระการประชุมใหทราบลวงหนาไมนอย
กวาสิบหาวัน

บทเฉพาะกาล
ขอ 30 ใหผูอํานวยการเรียกประชุมคณาจารย และเปนประธานในการเลือกตัง้ ประธาน รอง
ประธาน เลขานุการสภาอาจารย และแตงตั้งสมาชิกสภาอาจารย และใหปฏิบัติหนาที่ในวาระแรก ตั้งแตวนั
เลือกตั้งและวันแตงตั้งตามลําดับเปนตนไป
ขอ 31 การปฏิบัติหนาที่ของสภาอาจารย ตามขอ 30 หากเกิดขึน้ กอนการประชุมใชขอบังคับนี้
ถือเปนการปฏิบัติหนาที่โดยชอบ
และอาจมีระเบียบขอบังคับเพื่อกําหนดวิธีปฏิบัติและวิธีการดําเนินการสภา
อาจารยเปนการชั่วคราวได แตภายหลังที่ไดบัญญัติและประกาศใชขอบังคับนี้แลว ตองปฏิบัติตามขอบังคับนี้
นับตั้งแตวันทีป่ ระกาศใชเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2543
(ลงนาม) จิตประภา ศรีออน
(นางสาวจิตประภา ศรีออน)
ผูอํานวยการวิทยาลัยราชสุดา

