ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล
วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการเลือกตั้ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
พ.ศ. ๒๕๕๑
.....................................................
โดยที่เปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
คณาจารยประจําใหเหมาะสม และเปนไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๒๑ วรรคสอง และมาตรา ๒๔(๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. ๒๕๕๐ สภามหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุมครั้งที่ ๔๑๐ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงออกขอบังคับ
ไวดังนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ และ
วิธีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา พ.ศ. ๒๕๕๑”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิก
(๑) ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยคุณสมบัติของผูรับเลือกตั้ง หลักเกณฑและวิธีการ
เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา พ.ศ. ๒๕๓๐
(๒) ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยคุณสมบัติของผูรับเลือกตั้ง หลักเกณฑและวิธีการ
เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
บรรดาระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง และประกาศอื่นใดในสวนที่วางไวแลวในขอบังคับนี้ หรือซึ่ง
ขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ ใหใชขอบังคับนี้แทน
ขอ ๔ ในขอบังคับนี้
“สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยมหิดล
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยมหิดล
“กรรมการสภา” หมายถึง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
“คณาจารยประจํา” หมายถึง บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มีหนาที่เปนอาจารยผูสอนและทํางาน
ประจําอยูในมหาวิทยาลัย
ขอ ๕ ผูสมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการสภาตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) เปนคณาจารยประจําในมหาวิทยาลัยมาแลว รวมเวลาไมนอยกวาหาปนับถึงวันเลือกตั้ง
(๒) ไมเปนผูดํารงตําแหนงคณบดี ผูอํานวยการวิทยาลัย ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการศูนย
ผูอํานวยการสํานัก หรือหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
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(๓) ไมเปนผูอยูระหวางตองรับโทษเพราะกระทําผิดทางวินัย ในวันสมัครรับเลือกตั้ง เวนแต
โทษภาคทัณฑ และ
(๔) เปนผูสมัครรับเลือกตั้งตามระเบียบที่คณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งกําหนด
ขอ ๖ ใหอธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
คณาจารยประจําขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบดวย ประธานสภาคณาจารยเปนประธานกรรมการ ผูแทนจากบัณฑิต
วิทยาลัย คณะ วิทยาลัย สถาบัน ศูนย สํานัก และสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะแหงละหนึ่ง
คนเปนกรรมการ และผูแทนสํานักงานอธิการบดีเปนกรรมการและเลขานุการ
ขอ ๗ คณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งฯ มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(๑) รับสมัครเลือกตั้ง และอํานวยการเลือกตั้ง
(๒) กําหนดแบบใบสมัคร แบบบัตรเลือกตั้งและกําหนดลักษณะบัตรเสีย
(๓) กําหนดวัน เวลา และสถานที่ทําการรับสมัครเลือกตั้ง
(๔) กําหนดวัน เวลา และสถานที่ทําการเลือกตั้ง
(๕) กําหนดวัน เวลา และสถานที่นับคะแนน
(๖) ตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้ง แลวประกาศรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งที่มี
คุณสมบัติตามขอ ๕ ใหทราบทั่วกันกอนวันเลือกตั้งไมนอยกวาสิบหาวัน
(๗) ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง
(๘) กําหนดระเบียบการอื่น ๆ ตามควรเพื่ออํานวยใหการเลือกตั้งดําเนินไปดวยดี
(๙) เริ่มการตรวจนับคะแนนเลือกตั้งตามกําหนดเวลา เมื่อการลงคะแนนเลือกตั้งสิ้นสุดลง และ
กระทําใหเสร็จสิ้นในคราวเดียวกัน
(๑๐) รายงานผลการเลือกตั้งตออธิการบดี
การตรวจนับคะแนนเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง ใหกระทําโดยเปดเผย
ขอ ๘ ผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งตองเปนคณาจารยประจําที่มหาวิทยาลัยไดประกาศรายชื่อไว
ตามขอ ๗(๗)
ขอ ๙ การเลือกตั้งใชวิธีเลือกตั้งทั่วไปและลงคะแนนลับ ใหผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งเลือก
ผูสมัครรับเลือกตั้งตามประกาศรายชื่อในขอ ๗(๖) ไดไมเกินจํานวนกรรมการสภาที่ตองเลือกตั้งในคราวนั้น
ขอ ๑๐ ผู ไ ดรับเลื อ กตั้ งเป นกรรมการสภาในวาระเดีย วกันจะมาจากบัณ ฑิตวิท ยาลัย คณะ
วิทยาลัย สถาบัน ศูนย สํานัก หรือสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะแหงเดียวกันเกินหนึ่งคน
มิได
ขอ ๑๑ ภายใตบังคับขอ ๑๐ ผูไดรับคะแนนเสียงเลือกตั้งสูงสุดตามลําดับเปนผูไดรับเลือกตั้งเทา
จํานวนกรรมการสภาที่ตองเลือกตั้งในคราวนั้น
ในกรณีที่มีผูไดรับคะแนนเสียงเลือกตั้งสูงสุดในลําดับใดเทากัน และทําใหไมสามารถตัดสิน
ไดตามเกณฑในวรรคหนึ่งใหใชวิธีจับสลากตัดสินเฉพาะผูไดรับคะแนนเสียงเลือกตั้งเทากันนั้น เพื่อใหไดผู
ไดรับเลือกตั้งครบจํานวน

๓

ขอ ๑๒ ในกรณีที่มีผูสมัครรับเลือกตั้งไมเกินจํานวนกรรมการสภาที่ตองเลือกตั้งในคราวนั้น
และตัดสินภายในบังคับขอ ๑๐ ได ใหผูสมัครรับเลือกตั้งทั้งหมดเปนผูไดรับเลือกตั้ง โดยไมตองมีการลงคะแนน
เลือกตั้ง
ขอ ๑๓ ในกรณีที่ไดผูไดรับเลือกตั้งไมครบจํานวนกรรมการสภาที่ตองเลือกตั้งในคราวนั้น ให
ถือวาตําแหนงกรรมการดังกลาวที่ขาดจํานวนเปนตําแหนงที่วางลงกอนวาระโดยอนุโลมและใหดําเนินการ
เลือกตั้งซอมตามนัยแหงขอ ๑๖ วรรคสาม
ขอ ๑๔ ใหอธิการบดีประกาศผลการเลือกตั้งโดยมิชักชา โดยทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย และ
นําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ขอ ๑๕ ผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งตามขอ ๘ อาจคัดคานผลการเลือกตั้งไดภายในเจ็ดวัน นับแต
วันประกาศผลการเลือกตั้ง โดยทําเปนหนังสือเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อวินิจฉัย
ขอ ๑๖ การเลือกตั้ งวาระแรก ใหกระทําให เสร็จสิ้นภายในหนึ่งร อยแปดสิบวัน นับแตวันที่
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ บังคับใช
การเลือกตั้งวาระตอ ๆ ไป ใหกระทําใหเสร็จสิ้นกอนกรรมการชุดเดิมหมดวาระอยางนอยสิบหาวัน
การเลือกตั้งซอมแทนตําแหนงกรรมการสภาที่วางลงกอนวาระใหกระทําใหเสร็จสิ้นภายใน
สี่สิบหาวันนับแตวันที่ตําแหนงนั้นวางลง เวนแตตําแหนงกรรมการสภาที่วางนั้นมีวาระของการดํารงตําแหนง
เหลือนอยกวาเกาสิบวัน จะไมเลือกตั้งซอมก็ได
ขอ ๑๗ การนับวาระสองปของกรรมการสภา ในวาระแรกใหนับแตวันที่กําหนดไวในประกาศ
ผลการเลือกตั้งไปจนครบสองป วาระตอ ๆ ไปใหเริ่มนับแตวันถัดจากวันครบรอบสองปของกรรมการสภาที่เพิ่ง
พนวาระไปจนครบสองป
สําหรับการเลือกตั้งซอม การเปนกรรมการสภา ใหนับแตวันประกาศผลการเลือกตั้ง
ขอ ๑๘ ใหนายกสภามหาวิทยาลัยรักษาการตามขอบังคับนี้ โดยใหมีอาํ นาจตีความและวินจิ ฉัย
ปญหาตามขอบังคับนี้
การตีความและวินิจฉัยของนายกสภามหาวิทยาลัยใหถือเปนที่สุด

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑
(ลงนาม) วิจารณ พานิช
(ศาสตราจารยนายแพทยวิจารณ พานิช)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล
สําเนาถูกตอง
(นางพัศนาภรณ แกวสัมฤทธิ์)
นิติกร ๗

