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โครงการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ๕๐ ปีศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หลักการและเหตุผล
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เปิดสอนเป็นคณะที่สองของมหาวิทยาลัยเมื่อปี
พ.ศ.2511 ได้ รั บ นั ก ศึ ก ษารุ่ น แรกโดยใช้ อ าคารเรี ย นร่ ว มกั บ คณะวิ ท ยาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ที่
กรุงเทพมหานคร ต่อมาการก่อสร้างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เริ่มเสร็จในบางส่วนก็ได้ย้ายนักศึกษาคณะ
ศึกษาศาสตร์มาเรียนที่ตาบลรูสะมิแล อาเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นที่ ตั้งของวิทยาเขตปัตตานีในปัจจุบัน
โดยนับว่าคณะศึกษาศาสตร์ เป็นคณะแรก ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่เปิดสอนในภาคใต้ ในปัจุบันคณะ
ศึกษาศาสตร์ ได้ขยายภารกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม ชุมชน และประเทศ ตามศักยภาพและความ
พร้อม โดยมีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และภาควิชาต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย ภาควิชาการศึกษา
ภาควิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว ภาควิ ชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา
ภาควิชาพลศึกษา และภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา เปิดสอนในระดับปริญญาตรี 5 ปี 3 หลักสูตร 12 สาขาวิชา
ปริญญาตรี 4 ปี 2 หลักสูตร ปริญญาโท 7 หลักสูตร และปริญญาเอก 2 หลักสูตร นอกจากนี้ยังมีโรงเรียน
อนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิท ยาลั ยสงขลานคริน ทร์ ได้จั ด การเรี ยนการสอนมาเป็น ระยะเวลา ๕๐ ปี
ผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ในสาขาวิชาเอกต่าง ๆ หล่อหลอมให้ชาวสีแสดลูกพระราชบิดาในเขต
รั้วสีบลู ทุกคนได้มีความรู้ทางวิชาการ และมีความสามารถ มีศักยภาพและอุทิศตนให้กับงานในหน้าที่และอาชีพได้
อย่างเหมาะสม ศิษย์เก่า คณะศึกษาศาสตร์ แต่ละคนได้เติบโตก้าวสู่สังคมของการทางานที่หลากหลาย ทั้งงาน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ และประกอบธุรกิจเอกชนและส่วนตัว ด้วยศิษย์เก่า ศึกษาศาสตร์จานวนมากสามารถสร้าง
ประโยชน์ให้กับสังคม ประเทศชาติ ครอบคลุมทั้งงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนเป็นที่เชิดชูในวงสังคมและวง
วิชาการอย่างกว้างขวาง สิ่งเหล่านี้ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้
ให้ความสาคัญกับการพัฒนาคณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และการเอาใจใส่ในการเรียนการสอนอย่างเข้มข้น
ให้กับนักศึกษา รวมทั้งกระบวนการจัดการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อให้
สามารถรองรับความต้องการของสังคมและประเทศชาติ ปัจจุบันการพัฒนาบัณฑิตเพื่อให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของสังคมเป็นเรื่องที่ท้าทายเป็นอย่างยิ่ง ในยุคการเปลี่ยนผ่านนี้บัณฑิตต้องมีทักษะหลายด้านเพื่อรองรับ
ศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งในการพัฒนาบัณฑิตศึกษาศาสตร์ดังกล่าวคณะศึกษาศาสตร์จาเป็นต้องสร้างเครือข่าย โดย
อาศัยความร่วมมื อจากทุกฝ่ าย โดยเฉพาะความร่วมมือจากศิษย์เก่า ซึ่งจะเป็นกาลังสาคัญ ในการสนับสนุน
ผลั ก ดั น กิ จ กรรมความร่ ว มมื อ ในด้ า นต่ า ง ๆ รวมทั้ ง สร้ า งเป็ น เครื อ ข่ า ยที่ เ ข้ ม แข็ ง ให้ ค ณะศึ ก ษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยต่อไปในอนาคต และเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจ ในการทาหน้าที่ของพลเมืองคนหนึ่งของชาติ ดั่ง
ปณิธานของสมเด็จพระราชบิดา “ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง (Our Soul is for the Benefit of
Mankind)” จึ ง จั ด ให้ มี ก ารคั ด เลื อ กศิ ษ ย์ เ ก่ า ดี เ ด่ น ๕๐ ปี ศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์
ในปีพุทธศักราศ ๒๕๖๑ ขึ้น
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วัตถุประสงค์
๑. เพื่อสร้างความร่วมมือและเครือข่ายศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
๒. เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่ศิษย์เก่าดีเด่น ๕๐ปี ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้รับผิดชอบโครงการ
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ๕๐ปี ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้เข้าร่วมโครงการ
๑. ศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
๒. นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
๓. บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
- เสนอรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น เดือนสิงหาคม – กันยายน ๒๕๖๑
- คัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น เดือนกันยายน – ตุลาคม ๒๕๖๑
- ประกาศผล เดือนตุลาคม ๒๕๖๑
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การพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ๕๐ ปีศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กาหนดให้มีการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ๕๐ปี
ศึกษาศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือและเครือข่ายศิษย์เก่า และเพื่อประกาศเกียรติคุณแก่ศิษย์
เก่าดีเด่น การพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดาเนินการ
คัดเลือกโดยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ๕๐ปี ศึกษาศาสตร์ ซึ่งได้กาหนดคัดเลือกศิษย์เก่าที่จบ
การศึกษาจากคณะศึกษาศาสตร์ โดยมีรายละเอียดในการพิจารณาคัดเลือก ดังต่อไปนี้
ก. ประเภทศิษย์เก่าดีเด่นมี ๔ ประเภท ดังนี้
๑. ศิษย์เก่าดีเด่นด้านความสาเร็จในอาชีพ/หน้าที่การงาน
๒. ศิษย์เก่าดีเด่นด้านสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและสถาบัน
๓. ศิษย์เก่าดีเด่นด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
๔. ศิษย์เก่าดีเด่นรุ่นใหม่
ข. เกณฑ์การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น
๑. เกณฑ์คุณสมบัติเบื้องต้น
๑.๑ เคยศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
๑.๒ เป็นผู้ประพฤติดี ดังนี้
๑.๒.๑ ด้านจริยธรรม คือ ต้องมีความประพฤติส่วนตัวที่มีจริยธรรมและมีจริยธรรม
ในการประกอบอาชีพในสาขาของตนไม่ว่างานราชการหรือเอกชน
๑.๒.๒ ด้านคุณธรรม คือ ต้องมีธรรมอันเป็นคุณกับผู้คนไม่ว่าจะเป็นครอบครัว
ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน
๑.๒.๓ ด้านธรรมาภิบาล คือ ต้องมีการทางานด้วยความสุจริต ตรวจสอบได้
มีเหตุมีผล ไม่ใช้อารมณ์ส่วนตัว ไม่ใช้กิริยาก้าวร้าวกับผู้บังคับบัญชา
ผู้ใต้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน
๑.๓ ได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีจากสังคมโดยรวม และผู้เกี่ยวข้อง
๒. เกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะด้าน
๒.๑ ด้านความสาเร็จในอาชีพ/หน้าที่การงาน
- ความก้าวหน้าในอาชีพ
- การผลักดันนโยบายและแนวคิดที่เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และส่วนรวมได้สาเร็จ
- การได้รับความไว้วางใจและยอมรับในองคกร
๒.๒ ด้านสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและสถาบัน
- อุทิศตน และทาคุณประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม ต่อคณะ และมหาวิทยาลัย
- ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมมหาวิทยาลัย และสังคมส่วนรวม
๒.๓ ศิษย์เก่าดีเด่นด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
- ครองตนอย่างหมาะสมมีความสุข และทาให้ผู้อื่นมีความสุข
- มีความซื่อสัตย์ สุจริต และทาให้ผู้อื่นมีความซื่อสัตย์ สุจริต
- เป็นผู้บาเพ็ญประโยชน์ให้สังคม
- ดาเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
- เป็นที่ยอมรับของสังคมเป็นวงกว้าง
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๒.๔ ศิษย์เก่าดีเด่นรุ่นใหม่
- อายุไม่เกิน ๓๕ ปี
- มีผลงาน อาชีพ หน้าที่การงาน ทาคุณประโยชน์แก่สถาบันและสังคม
และการยอมรับทางสังคมโดยภาพรวมเป็นที่โดดเด่น
ค. วิธีการดาเนินการ
๑. ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ แจ้งหนังสือให้สมาคมศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และหน่วยงานต่างๆ พิจาราณาเสนอชื่อพร้อมผลงานศิษย์เก่า
๒. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม เชิญชวนส่งรายชื่อและผลงานของศิษย์เก่าดีเด่น ๕๐ปี ศึกษาศาสตร์
ทางสื่อ เว็บไซต์ และสื่อสังคมออนไลน์
๓. การดาเนินการคัดเลือก
๓.๑ ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์รวบรวม แบบฟอร์มเสนอ
รายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น ๕๐ปี ศึกษาศาสตร์ ดาเนินการจัดส่งไปยัง คณะกรรมการ
พิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ๕๐ปี ศึกษาศาสตร์
๓.๒ ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ นาผลการคัดเลือกศิษย์เก่า
ดีเด่น ๕๐ปี ศึกษาศาสตร์ นาเสนอคณะกรรมการประจาคณะศึกษาศาสตร์พิจารณา
รับรอง
๔. รายละเอียดข้อมูลสามารถ down load แบบฟอร์มได้ที่ http://eduit.pn.psu.ac.th/
หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ โทรศัพท์ ๐๘๖-๔๘๙-๒๙๖๕
E-mail: eduactivity2018@gmail.com
ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์
ง. รางวัลที่ได้รับ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ๕๐ปี ศึกษาศาสตร์
กาหนดเข้ารับโล่เกียรติยศ ในงานคืนสู่เหย้า ๕๐ปี ศึกษาศาสตร์
ในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

