ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น(ฉบับที่ 67 /2558)
เรื่อง ศิษย์เก่าดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา
.................................

โดยที่ บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น เห็ น เป็ น การสมควรเชิ ด ชู เกี ย รติ แ ก่ ศิ ษ ย์ เ ก่ า
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่กระทาความดีความชอบอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม ด้วยการจัดให้มีรางวัลศิษย์เก่า
ดีเด่น ประจาปีขึ้น และเพื่อให้มีหลักเกณฑ์และวิธีการในการให้รางวัล และวิธีการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล
ดังกล่าว ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในข้อ 25 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541 และ
โดยความเห็ น ชอบของคณ ะกรรมการประจ าบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ 3 /2552
เมื่ อ วั น ที่ 25 มิ ถุ น ายน 2552 และที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการคั ด เลื อ กรางวั ล ศิ ษ ย์ เก่ า ดี เด่ น ระดั บ
บั ณ ฑิตศึกษา ประจ าปี 2557 ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวัน พฤหั สบดีที่ 18 กันยายน 2557 บัณ ฑิตวิทยาลั ย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ประกาศฉบับนี้เรียกว่า “ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่
/2558)
เรื่อง ศิษย์เก่าดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา ประจาปี 2558”
ข้อ 2. ให้ยกเลิก ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 50 /2554) เรื่องรางวัล
ศิษย์เก่าดีเด่น ระดับบัณฑิตศึกษา และให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน
ข้อ 3. ให้ใช้ประกาศฉบับนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 4. ในประกาศนี้
คณะกรรมการ
ศิษย์เก่า

หมายความว่า คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย
หมายความว่า ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ทีส่ าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตั้งแต่
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตขึ้นไป
คณะกรรมการคัดเลือก หมายความว่า คณะกรรมการคัดเลือก ผู้สมควรได้รับ
รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น

ข้อ 5. ประเภทของรางวัล
5.1 รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านวิชาการและวิจัย มอบให้แก่ศิษย์เก่าผู้ประสบความสาเร็จและ
มีผลงานโดดเด่นในด้านวิชาการและ/หรือมีผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ
5.2 รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านบริหาร มอบให้แก่ศิษย์เก่าผู้ประสบความสาเร็จ และเป็นผู้
ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งผู้บริหารของหน่วยงาน/องค์กรในภาครัฐหรือเอกชน และทาคุณประโยชน์
แก่ชุมชนและสังคม จนมีเกียรติคุณดีเด่นเป็นที่ยอมรับของสังคมทั่วไป

-25.3 รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านบูรณาการ มอบให้แก่ศิษย์เก่าผู้ประสบความสาเร็จในการ
บูรณาการองค์ความรู้สู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาพื้นที่ และแก้ไขปัญหาของประเทศชาติ จนมีเกียรติคุณดีเด่นเป็น
ที่ยอมรับของสังคมทั่วไป
รางวัล เป็นโล่เกียรติคุณจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยจะมอบให้ในวันที่
บัณฑิตวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 6. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมควรได้รับรางวัล ได้แก่
6.1 เป็นศิษย์เก่าระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6.2 เป็นผู้ประพฤติชอบ เป็นแบบอย่างที่ดีทั้งชีวิตส่วนตัวและการงานและมีมนุษยสัมพันธ์ทดี่ ี
และมีความภาคภูมิใจในความเป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น
6.3 เป็นผู้รักษาจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพของตนเอง และมีการแสดงออกเป็นแบบอย่างที่ดี
ทาประโยชน์ต่อองค์กรและวิชาชีพของตนเอง
6.4 เป็นผู้ที่มีส่วนทาคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6.5 ไม่เคยรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุด เว้นแต่เป็นความผิดลหุโทษหรือความผิดที่
กระทาด้วยความประมาท
ข้อ 7. ให้บัณฑิตวิทยาลัยออกประกาศเปิดรับการเสนอชื่อ และส่งหนังสือเชิญชวนไปยังหน่วยงาน
และองค์กรต่าง ๆ ภายในเดือนกรกฎาคมและให้คณะกรรมการคัดเลือกพิจารณากลั่นกรองรายชื่อผู้สมควร
ได้รับรางวัล แล้วเสนอคณะกรรมการ พิจารณาคัดเลือกให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
ข้อ 8. ให้มีการเสนอชื่อพร้อมประวัติและผลงานของผู้สมควรได้รับรางวัลตามรูปแบบของ
บัณฑิตวิทยาลัยภายในระยะเวลาที่กาหนด โดยผู้มีสิทธิเสนอชื่อได้แก่
8.1 องค์กรหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีศิษย์เก่าปฏิบัติงานอยู่
8.2 สมาคมหรือชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น แต่ละคณะ จังหวัด หรือภูมิภาค
8.3 ศิษย์เก่าจานวน 5 คนขึ้นไป เข้าชื่อร่วมกัน
ข้อ 9. ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิ จานวนไม่น้อย
กว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน โดยเป็นศิษย์เก่าหรือคณาจารย์จากกลุ่มสาขาวิชา จานวน 4 คน จาก 4 กลุ่ม
สาขาวิชา ประกอบด้วย กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยให้กรรมการคนหนึ่งเป็นประธาน และกรรมการอีกคนหนึ่งเป็นกรรมการ
และเลขานุการ
ข้อ 10. ให้คณะกรรมการคัดเลือก ดาเนินการ ดังนี้
10.1 กาหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือก และกลั่นกรองรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็น
ที่ยอมรับจากรายชื่อที่มีการเสนอตามข้อ 8 โดยให้คัดเลือกให้เหลือรายชื่อผู้เหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเป็น
ศิษย์เก่าดีเด่นนาเสนอพร้อมรายละเอียดประวัติและผลงาน ให้คณะกรรมการพิจารณาในขั้นสุดท้าย

-310.2 พิจารณาศิษย์เก่าดีเด่น ที่เสนอชื่อในข้อ 10.1 และคัดเลือก 1 รายชื่อ เพื่อ
บัณฑิตวิทยาลัยจะได้เสนอต่อมหาวิทยาลัย เพื่อขอรับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจาคณะ
ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี
ข้อ 11. ให้บัณฑิตวิทยาลัยนารายชื่อผู้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ในข้อ 10.1 เสนอต่อสมาคมศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัย เพื่อเข้าร่วมพิจารณารางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไป
ข้อ 12. ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้
ข้อ 13. ในกรณีที่มิได้กาหนดหลักการหรือแนวปฏิบัติไว้ในประกาศนี้หรือในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตามประกาศให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมีอานาจวินิจฉัยสั่งการ คาวินิจฉัยของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่
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มิถุนายน พ.ศ. 2558

(ลงชื่อ) สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน
(รองศาสตราจารย์สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

