๑

ประกาศวิทยาลัยราชสุ ดา
เรื่อง สภาอาจารย์ วทิ ยาลัยราชสุ ดา พ.ศ. ๒๕๕๖
เพื่อให้การดําเนินงานของวิทยาลัยราชสุ ดา มหาวิทยาลัยมหิ ดล เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยในการมีส่วน
ร่ วมจากคณาจารย์ในวิทยาลัยราชสุ ดามากยิง่ ขึ้น
อาศัยอํานาจตามข้อ ๑๒ (๑) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิ ดลว่าด้วยสภาคณาจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๓ และมติ
คณะกรรมการประจําวิทยาลัยราชสุ ดาครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๖ คณบดีวิทยาลัยราชสุ ดา
จึงออกประกาศไว้ดงั นี้
๑ ในประกาศนี้
“วิทยาลัย” หมายถึง วิทยาลัยราชสุ ดา มหาวิทยาลัยมหิ ดล
“คณบดี” หมายถึง คณบดีวทิ ยาลัยราชสุ ดา มหาวิทยาลัยมหิ ดล
“สภาอาจารย์” หมายถึง สภาอาจารย์วิทยาลัยราชสุ ดา มหาวิทยาลัยมหิดล
“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสภาอาจารย์วิทยาลัยราชสุ ดา มหาวิทยาลัยมหิ ดล ประกอบด้วย
อาจารย์และผูช้ ่วยอาจารย์
“คณะกรรมการสภาอาจารย์” หมายถึง สมาชิกที่ได้รับการเลือกตั้งจากภาควิชาและเลือกตั้งทัว่ ไป
ตามประกาศนี้
“ตําแหน่งประเภทผูบ้ ริ หาร” หมายถึง คณบดี รองคณบดี และผูช้ ่วยคณบดี
๒ ในกรณี ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามประกาศนี้
ให้คณบดีมีอาํ นาจสัง่ การให้ปฏิบตั ิตามที่
เห็นสมควรและถือเป็ นที่สุด
หมวด ๑ อํานาจและหน้ าทีข่ องสภาอาจารย์
๓ สภาอาจารย์มีอาํ นาจและหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
(๑) ให้คาํ ปรึ กษาแนะนําแก่คณบดีและคณะกรรมการประจําวิทยาลัยราชสุดาในกิจการด้านต่าง ๆ
ของวิทยาลัย
(๒) ส่ งเสริ มและติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัย
(๓) ส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม เชิดชูและผดุงเกียรติบุคลากรของวิทยาลัย
(๖) ส่ งเสริ มและพิทกั ษ์สิทธิเสรี ภาพอันชอบธรรมของคณาจารย์และบุคลากรของวิทยาลัย
(๔) ดําเนินกิจกรรมอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย

๒
(๕) พิจารณาเรื่ องต่างๆ ที่คณบดีหรื อคณะกรรมการประจําวิทยาลัยราชสุ ดามอบหมาย
ดําเนินการตามที่สมควร

เพื่อ

หมวด ๒ สิ ทธิของสมาชิก
๔ ให้สมาชิกมีสิทธิดงั ต่อไปนี้
(๑) สมัครรับเลือกตั้งเป็ นกรรมการ
(๒) ลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้งกรรมการ
(๓) เข้าร่ วมการประชุมของสภาอาจารย์
(๔) ให้ขอ้ เสนอแนะแก่สภาอาจารย์ในกิจการด้านต่างๆ ของวิทยาลัย
(๕) ร้องขอให้สภาอาจารย์เรี ยกประชุมวิสามัญโดยสมาชิกจํานวนไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิก
ทั้งหมดเข้าชื่อกัน
(๖) ขอทราบกิจการของสภาอาจารย์
(๗) ลงมติแก้ไขประกาศตามหมวด ๗ ข้อ ๔๒
(๘) ให้กรรมการสภาอาจารย์ท้ งั คณะพ้นจากตําแหน่งได้ โดยสมาชิกจํานวนไม่นอ้ ยกว่าสี่ ในห้าของ
สมาชิกทั้งหมดเข้าชื่อร่ วมกัน
หมวด ๓ องค์ ประกอบและวาระการดํารงตําแหน่ งของคณะกรรมการสภาอาจารย์
๕ ให้คณะกรรมการสภาอาจารย์ประกอบด้วยกรรมการสองประเภท
(๑) ประเภทผูแ้ ทนภาควิชา มาจากการเลือกตั้งจากสมาชิกทั้งหมดของแต่ละภาควิชา จํานวน
ภาควิชาละ ๑ คน
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกตั้ง ให้เป็ นไปตามมติของสมาชิกแต่ละภาควิชา
(๒) ประเภทผูแ้ ทนทัว่ ไป มาจากการเลือกตั้งทัว่ ไปจากสมาชิกทั้งหมดของวิทยาลัย จํานวน ๕ คน
สมาชิกผูใ้ ดจะเป็ นกรรมการเกินหนึ่งประเภทในขณะเดียวกันไม่ได้
๖ กรรมการทั้งสองประเภทมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ ๒ ปี นับแต่วนั ที่เข้ารับหน้าที่
ในกรณี ที่คณะกรรมการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ ให้คณะกรรมการชุดเดิมปฏิบตั ิหน้าที่ต่อไป
จนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่
๗ กรรมการทั้งคณะพ้นจากการดํารงตําแหน่งเมื่อครบวาระตามข้อ ๖
๘ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามข้อ ๗ แล้ว สมาชิกภาพของกรรมการสิ้ นสุ ดลงเฉพาะตัวเมื่อ
(๑) ขาดคุณสมบัติของการเป็ นกรรมการ
(๒) ตาย
(๓) ลาออก โดยยืน่ เป็ นหนังสื อต่อคณบดี
(๔) คณะกรรมการมีมติให้ออกด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของกรรมการทั้งหมดใน
ขณะนั้น

๓
(๕) ไม่เข้าร่ วมประชุมสามัญติดต่อกันเกินสามครั้ง เว้นแต่มีเหตุสุดวิสยั ทั้งนี้ให้อยูใ่ นดุลยพินิจ
ของที่ประชุมคณะกรรมการสภาอาจารย์
(๖) ไปศึกษาต่อ ฝึ กอบรม ดูงาน หรื อลาไปเพิ่มพูนความรู ้ทางวิชาการ และไม่สามารถเข้าร่ วม
ประชุมสภาอาจารย์ติดต่อกันนานกว่าหกเดือน
(๗) ได้รับการแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งประเภทผูบ้ ริ หาร
๙ ให้สภาอาจารย์มีประธาน รองประธาน และเลขานุการ ตําแหน่งละหนึ่งคน ซึ่งกรรมการเลือกตั้งขึ้นจาก
กรรมการ และอาจมีกรรมการดํารงตําแหน่งอื่นอีก ตามที่สภาอาจารย์เห็นสมควร
ประธานสภาอาจารย์ จะต้องเป็ นอาจารย์ประจําและดํารงตําแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้
๑๐ ประธาน รองประธาน และเลขานุการให้มีวาระการดํารงตําแหน่งเช่นเดียวกับกรรมการตามข้อ ๖
๑๑ ประธาน รองประธาน และเลขานุการ พ้นจากการดํารงตําแหน่งก่อนครบวาระเมื่อ
(๑) สิ้ นสุ ดสมาชิกภาพ
(๒) ลาออกจากตําแหน่งโดยยืน่ เป็ นหนังสื อต่อสภาอาจารย์และให้มีผลนับแต่วนั ที่ยนื่ ใบลาออก
(๓) สภาอาจารย์มีมติให้ออกด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของกรรมการทั้งหมดใน
ขณะนั้น
หมวด ๔ วิธีการเลือกตั้งกรรมการ
๑๒ สมาชิกที่สงั กัดอยูใ่ นภาควิชาใดมีสิทธิรับเลือกตั้ง และเลือกตั้งกรรมการประเภทผูแ้ ทนภาควิชา
ตามข้อ ๕ (๑)
๑๓ สมาชิกมีสิทธิรับเลือกตั้งและเลือกตั้งกรรมการประเภทผูแ้ ทนทัว่ ไปตามข้อ ๕ (๒)
๑๔ สมาชิกผูส้ มัครรับเลือกตั้งเป็ นกรรมการ
จะสมัครรับเลือกตั้งเพื่อเป็ นกรรมการประเภทผูแ้ ทน
ภาควิชา หรื อประเภทผูแ้ ทนทัว่ ไปได้เพียงประเภทเดียวเท่านั้น
๑๕ สมาชิกผูส้ มัครรับเลือกตั้งเป็ นกรรมการ จะต้องได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เป็ นอาจารย์หรื อ
ผูช้ ่วยอาจารย์มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า ๑ ปี และไม่เป็ นผูด้ าํ รงตําแหน่งประเภทผูบ้ ริ หาร
๑๖ ให้คณบดีเป็ นผูร้ ับผิดชอบดําเนินการเลือกตั้งกรรมการ
๑๗ ให้ดาํ เนินการเลือกตั้งกรรมการประเภทผูแ้ ทนภาควิชาก่อนดําเนินการเลือกตั้งกรรมการประเภท
ผูแ้ ทนทัว่ ไป
ในกรณี ที่มีผสู ้ มัครรับเลือกตั้งไม่เกินจํานวนกรรมการที่ตอ้ งเลือกตั้งตามข้อ ๕ ให้ผสู ้ มัครรับ
เลือกตั้งนั้นได้เป็ นกรรมการโดยไม่ตอ้ งมีการลงคะแนนเลือกตั้ง
๑๘ ให้วทิ ยาลัยประกาศรายชื่อผูท้ ี่ได้รับการเลือกตั้งภายในเจ็ดวันทําการ นับแต่วนั เลือกตั้งสิ้ นสุ ดลง
และถือว่าเข้ารับหน้าที่เป็ นกรรมการตั้งแต่วนั ที่ประกาศผลการเลือกตั้ง ยกเว้น การเลือกตั้งตามวาระให้ถือว่าการ
รับหน้าที่เป็ นกรรมการในวันถัดจากวันหมดวาระของกรรมการชุดเดิม
ในกรณี ที่ได้กรรมการไม่ครบจํานวนตามข้อ ๕ ให้ถือว่าตําแหน่งกรรมการที่ขาดจํานวนเป็ น
ตําแหน่งที่วา่ งลงก่อนวาระโดยอนุโลม และให้ดาํ เนินการเลือกตั้งซ่อมตามนัยข้อ ๒๒
๑๙ ให้คณบดีหรื อผูท้ ี่คณบดีมอบหมาย
เรี ยกประชุมกรรมการเพื่อเลือกตั้งประธาน
รองประธาน และเลขานุการภายในสิ บห้าวัน นับแต่วนั ที่วิทยาลัยประกาศรายชื่อกรรมการที่ได้รับเลือกตั้งตามข้อ ๑๘

๔
๒๐ ในการประชุมสภาอาจารย์เพือ่ เลือกตั้งประธาน
รองประธาน
และเลขานุการ
ให้คณบดีหรื อผูท้ ี่คณบดีมอบหมายทําหน้าที่ประธานที่ประชุมชัว่ คราว
๒๑ การเลือกตั้งประธาน รองประธานและเลขานุการ ให้ใช้วิธีออกเสี ยงลงคะแนนโดยลับ ประธาน
ต้องได้คะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดที่เข้าประชุม ให้วิทยาลัยประกาศผลการ
เลือกตั้งประธาน รองประธาน และเลขานุการภายในเวลาเจ็ดวัน
๒๒ ถ้ากรรมการประเภทใดพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ ให้มีการเลือกตั้งซ่อมกรรมการประเภทนั้น
ภายในสี่ สิบห้าวัน เว้นแต่วาระของกรรมการที่วา่ งนั้นมีวาระของการดํารงตําแหน่งเหลือน้อยกว่าเก้าสิ บวัน จะ
ไม่เลือกตั้งซ่อมก็ได้ ในกรณี ที่จาํ นวนกรรมการที่เหลือไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการที่พึงมีตามประกาศนี้
ให้กรรมการทั้งคณะพ้นจากตําแหน่งและให้มีการเลือกตั้งทั้งคณะ โดยถือเป็ นการเลือกตั้งตามวาระ
๒๓ ให้ผทู ้ ี่ได้รับเลือกตั้งซ่อมนั้นเข้ารับหน้าที่เป็ นกรรมการตั้งแต่วนั ที่วิทยาลัยประกาศผลการเลือกตั้ง
และอยูใ่ นตําแหน่งได้เพียงเท่าวาระของผูซ้ ่ ึงตนแทน
๒๔ ให้ดาํ เนินการเลือกตั้งกรรมการทั้งคณะ ก่อนกรรมการพ้นจากตําแหน่งตามวาระปกติไม่นอ้ ยกว่า
สามสิ บวัน
๒๕ เมื่อประธานพ้นจากตําแหน่งด้วยเหตุใด ๆ นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณบดี หรื อผูท้ ี่
คณบดีมอบหมาย เรี ยกประชุมสภาอาจารย์เพื่อเลือกตั้งประธาน ภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ที่วา่ งลง ประธานที่
ได้รับเลือกตั้งในกรณี น้ ี ให้อยูใ่ นตําแหน่งได้เพียงเท่ากําหนดเวลาที่เหลืออยูข่ องประธานที่ตนแทน
กรณี ที่รองประธาน หรื อเลขานุการ พ้นจากตําแหน่งด้วยเหตุใด ๆ นอกจากถึงคราวออกตามวาระ
ให้ประธานดําเนินการเลือกตั้งรองประธาน หรื อเลขานุการ ในที่ประชุมสภาอาจารย์ ในคราวประชุมครั้งถัดไป
นับจากวันที่พน้ จากตําแหน่ง รองประธานหรื อเลขานุการที่ได้รับเลือกตั้งในกรณี น้ ี ให้อยูใ่ นตําแหน่งได้เพียงเท่า
กําหนดเวลาที่เหลืออยูข่ องรองประธาน หรื อ เลขานุการที่ตนแทน
หมวด ๕ การดําเนินงาน
๒๖ สภาอาจารย์เป็ นหน่วยงานอิสระ โดยคณบดีมีหน้าที่กาํ กับดูแล
๒๗ ให้มีที่ทาํ การของสภาอาจารย์ เจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ โดยได้รับงบประมาณของวิทยาลัย
๒๘ การดําเนินงานของสภาอาจารย์ให้ถือเป็ นการปฏิบตั ิงานแก่วทิ ยาลัยและให้นบั เป็ นภาระงานของ
กรรมการ หากไม่ขดั ต่อกฎหมายหรื อข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ย่อมได้รับความคุม้ ครองจากมหาวิทยาลัย
๒๙ การควบคุมบังคับบัญชาเจ้าหน้าที่และการดําเนินงานของสภาอาจารย์ให้กาํ หนดเป็ นระเบียบของ
สภาอาจารย์
๓๐ ให้ประธานเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการบริ หารงานของสภาอาจารย์ดาํ เนินการให้เป็ นไปตามกฎหมาย
ข้อบังคับ ระเบียบ นโยบาย วัตถุประสงค์ของวิทยาลัยและมีอาํ นาจหน้าที่ดงั นี้
(๑) เป็ นผูแ้ ทนสภาอาจารย์ในกิจการของสภาอาจารย์
ในการนี้อาจมอบหมายเป็ นหนังสื อให้
กรรมการผูห้ นึ่งผูใ้ ดปฏิบตั ิหน้าที่แทนตามที่เห็นสมควรได้
(๒) พัฒนาสภาอาจารย์
(๓) เสนอแผนดําเนินงานและงบประมาณรายจ่ายประจําปี ตลอดจนรายงานเกี่ยวกับกิจการของ
สภาอาจารย์ต่อคณะกรรมการประจําวิทยาลัยราชสุ ดา

๕
(๔) เรี ยกประชุมสภาอาจารย์ และเป็ นประธานในที่ประชุมสภาอาจารย์
๓๑ รองประธานมีอาํ นาจหน้าที่ช่วยประธานในกิจการของสภาอาจารย์
เมื่อประธานไม่อยูห่ รื อไม่
สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้
๓๒ เลขานุการมีหน้าที่เป็ นเลขานุการที่ประชุมสภาอาจารย์
๓๓ กรรมการสภาอาจารย์ ทําหน้าที่เข้าประชุมคณะกรรมการสภาอาจารย์และดําเนินกิจการตามที่ที่
ประชุมคณะกรรมการสภาอาจารย์มอบหมาย
หมวด ๖ วิธีการประชุ ม
๓๔ การประชุมสภาอาจารย์ยอ่ มเป็ นการเปิ ดเผย
แต่ในการประชุมลับผูท้ ี่จะเข้าฟังการประชุมต้อง
ได้รับอนุญาตจากประธานของที่ประชุมก่อน
๓๕ ให้ประธานเป็ นประธานในที่ประชุม
เว้นแต่ในขณะที่กล่าวอภิปรายญัตติในที่ประชุม
ให้รองประธานทําหน้าที่แทน จนกว่าญัตติน้ นั จะผ่านการพิจารณาเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว ถ้าประธานและรองประธาน
ไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการผูห้ นึ่งทําหน้าที่เป็ นประธานแทน
๓๖ ในการประชุมต้องมีกรรมการอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดตามประกาศนี้ จึงจะเป็ นองค์
ประชุม ยกเว้นกรณี ที่เป็ นเรื่ องจําเป็ นเร่ งด่วน ให้มีองค์ประชุมอย่างน้อยหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมดตาม
ประกาศนี้ และต้องมีประธาน หรื อ รองประธาน หรื อเลขานุการคนใดคนหนึ่งร่ วมอยูด่ ว้ ย โดยให้ที่ประชุมซึ่งมี
กรรมการไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสามดังกล่าวพิจารณาก่อนว่าเป็ นเรื่ องจําเป็ นรี บด่วน จึงดําเนินการประชุมต่อไป
๓๗ ให้มีการประชุมสามัญอย่างน้อยสองเดือนต่อครั้ง โดยให้ประธานสภาอาจารย์เป็ นผูเ้ รี ยกประชุม
๓๘ การประชุมวิสามัญของสภาอาจารย์มีได้โดย
(๑) กรรมการจํานวนหนึ่งในสามของกรรมการที่พึงมีตามประกาศนี้ เห็นสมควรให้เรี ยกประชุม
(๒) สมาชิกไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกทั้งหมดร้องขอเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
(๓) ในกรณี ที่เป็ นเรื่ องรี บด่วนสมาชิกผูห้ นึ่งผูใ้ ดอาจร้องขอให้เรี ยกประชุมได้ทนั ที
โดยมีกรรมการเป็ นผูร้ ับรองไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสี่ ของกรรมการทั้งหมดตามประกาศนี้ หรื อสมาชิกเป็ นผูร้ ับรอง
ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมด
การประชุมวิสามัญ (๑) (๒) และ (๓) ให้ประธานเรี ยกประชุมภายในสิ บห้าวัน นับแต่วนั ที่ได้รับ
การร้องขอ
๓๙ การนัดประชุมวิสามัญ
ต้องทําเป็ นหนังสื อแจ้งวาระการประชุมล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า
สามวัน เว้นแต่ ในกรณี ที่เป็ นเรื่ องรี บด่วน
๔๐ สภาอาจารย์อาจเชิญบุคคลอื่นใดที่มิได้เป็ นกรรมการเข้าร่ วมประชุมเป็ นครั้งคราวได้
๔๑ เว้นแต่กรณี ที่กาํ หนดไว้เป็ นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ การลงมติของสภาอาจารย์ให้ถือคะแนนเสี ยง
ข้างมากของกรรมการที่เข้าร่ วมประชุม กรรมการคนหนึ่งมีเสี ยงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสี ยงเท่ากัน
ให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสี ยงเป็ นเสี ยงชี้ขาด

๖
หมวด ๗ การแก้ไขประกาศ
๔๒ การแก้ไขประกาศนี้ กระทําได้โดยกรรมการจํานวนไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของกรรมการที่พึงมี
ตามประกาศนี้มีมติเห็นชอบ โดยให้แจ้งญัตติไว้ในระเบียบวาระการประชุมให้ทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่าสิ บห้าวัน
ทั้งนี้ ข้อบังคับที่ได้รับการแก้ไขต้องได้รับความเห็นชอบจากสมาชิกไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งและได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการประจําวิทยาลัยราชสุ ดา
บทเฉพาะกาล
๔๓ ให้สภาอาจารย์ชุดปัจจุบนั อยูใ่ นตําแหน่งต่อไปจนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ตามข้อ ๑๘
๔๔ ให้ดาํ เนินการเลือกตั้งกรรมการ ตามข้อ ๕ ให้แล้วเสร็ จภายใน ๓๐ วันนับจากวันที่ประกาศนี้มีผล
บังคับใช้
๔๕ ให้ประธาน รองประธาน เลขานุการ และกรรมการที่ดาํ รงตําแหน่งในวาระแรกตามประกาศนี้ดาํ รง
ตําแหน่งไปจนหมดวาระในวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

(รองศาสตราจารย์ ดร.ทวี เชื้อสุ วรรณทวี)
คณบดีวทิ ยาลัยราชสุ ดา

