
71

คำ�กร�บบังคมทูล(๑)

ของ
รองศ�สตร�จ�รย์วิชัย ชำ�นิ

รักษ�ก�รแทนอธิก�รบดีมห�วิทย�ลัยทักษิณ
ร�ยง�นกิจก�รของมห�วิทย�ลัยทักษิณ

ในพิธีพระร�ชท�นปริญญ�บัตรแก่ผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�
จ�กมห�วิทย�ลัยทักษิณ

ประจำ�ปีก�รศึกษ� ๒๕๕๙
ณ มห�วิทย�ลัยทักษิณ วิทย�เขตพัทลุง จังหวัดพัทลุง

วันพฤหัสบดีที่ ๘ มีน�คม ๒๕๖๑

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า  รองศาสตราจารย์วิชัย  ชำานิ  รักษาการแทนอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยทักษิณ  ขอพระราชทานพระราชานุญาตกราบบังคมทูลรายงานกิจการของ

มหาวิทยาลัยทักษิณในช่วงปีการศึกษา  ๒๕๕๙  เพื่อทราบฝ่าละอองพระบาท  ดังนี้

มหาวิทยาลัยทักษิณเป็นหน่วยงานในกำากับของรัฐซึ่งไม่เป็นส่วนราชการ 

แบ่งการบริหารออก  ๒  วิทยาเขต  ได้แก่  วิทยาเขตพัทลุงซ่ึงจำาแนกพ้ืนที่ออกเป็น  

๒  แห่ง  คือ  พื้นที่ตำาบลบ้านพร้าว  อำาเภอป่าพะยอม  จังหวัดพัทลุง  และพ้ืนที่ 

ตำาบลพนางตุง  อำาเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง  มีส่วนงานวิชาการ  ๕  คณะ  ได้แก่ 

คณะวิทยาศาสตร์  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  คณะวิทยาการสุขภาพ 

และการกีฬา  คณะวิศวกรรมศาสตร์  และคณะพยาบาลศาสตร์  และวิทยาเขตสงขลา 

ซึ่งจำาแนกพ้ืนที่ออกเป็น  ๒  แห่ง  คือ  พ้ืนที่ตำาบลเขารูปช้าง  อำาเภอเมืองสงขลา 

จังหวัดสงขลา  มีส่วนงานวิชาการ  ๖  คณะ  และ  ๒  วิทยาลัย  ได้แก่  คณะศึกษาศาสตร์ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________

(๑) ถ้อยคำาและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คณะนิติศาสตร์  คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

คณะเศรษฐศาสตรแ์ละบรหิารธุรกิจ  บณัฑติวทิยาลัย  วทิยาลัยการจดัการเพ่ือการพฒันา 

วิทยาลัยนานาชาติ  และพื้นที่ตำาบลเกาะยอ  อำาเภอเมืองสงขลา  จังหวัดสงขลา  ซึ่งเป็น 

ที่ต้ังของส่วนงาน  คือสถาบันทักษิณคดีศึกษา  ทั้งสองวิทยาเขตมีสำานักและส่วนงานอื่น 

รบัผดิชอบภารกจิตา่ง ๆ  ของมหาวทิยาลัย  ภาพรวมกจิการดา้นตา่ง ๆ  ของมหาวทิยาลยั

ทักษิณในปีการศึกษา  ๒๕๕๙  มีรายละเอียดดังนี้

ด้านบคุลากร  มหาวทิยาลัยทกัษิณมีนสิติทัง้ระดับปรญิญาตร ี ปรญิญาโท  และ 

ปรญิญาเอก  รวมทัง้สิน้  ๑๒,๑๕๓  คน  มบีคุลากรสายวชิาการ  ๔๗๙  คน  บคุลากร 

สายสนับสนุน  ๖๘๒  คน  รวมทั้งสิ้น  ๑,๑๖๑  คน

ด้านจัดการศึกษา  มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตคุณภาพรองรับความ 

ต้องการของสังคม  จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการจากวิถีชีวิตจริงในชุมชน  มุ่งสร้าง 

อัตลักษณ์คุณภาพบัณฑิตที่รับผิดชอบ  รอบรู้  สู้งาน  และมีประสบการณ์เชิงปฏิบัติ  

สำาหรับนิสิตระดับปริญญาตรีใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการให้แก่นิสิต 

ในรายวิชาวิถีชุมชนท้องถ่ินและรายวิชาทักษิณศึกษา  ซึ่งเป็นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษา 

ทั่วไป  รวมทั้งให้นิสิตทุกคนเข้าร่วมในกิจกรรมนอกชั้นเรียนตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย 

กำาหนด  และเป็นเง่ือนไขการสำาเร็จการศึกษา  สำาหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  มุ่งเน้น 

ให้เกิดความเข้มแข็งทางวิชาการในด้านการผลิตครู  อุตสาหกรรมการเกษตร  ภาษาและ 

วัฒนธรรม  และพลังงานทางเลือก  ในปีการศึกษา  ๒๕๕๙  มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ได้เปดิสอน  ทัง้ระดับปรญิญาตรแีละระดับบณัฑติศึกษารวม  ๙๑  หลักสูตร  โดยจำาแนก 

เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี  ๕๖  หลักสูตร  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  ๒  หลักสูตร  

ระดับปริญญาโท  ๒๙  หลักสูตร  และระดับปริญญาเอก  ๔  หลักสูตร  สามารถผลิต 

บัณฑิตระดับปริญญาตรีได้  ๒,๕๙๔  คน  ระดับปริญญาโท  ๓๒๐  คน  และระดับ 

ปริญญาเอก  ๑๐  คน  รวมบัณฑิตทั้งสิ้น  ๒,๙๒๔  คน

ด้านการวิจัย  มหาวิทยาลัยได้กำาหนดยุทธศาสตร์การสร้างสรรค์ผลงาน 

การวิจัยและพัฒนาเชิงบูรณาการเพ่ือการรับใช้  ช้ีนำาการพัฒนาให้กับสังคม  และพัฒนา 

เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยในอนาคต  เพื่อกำาหนดจุดยืนในการพัฒนาด้านการวิจัยที่มุ่งสร้าง 

ขีดความสามารถของมหาวิทยาลัยให้มีระบบบริหารงานวิจัยให้มีมาตรฐาน  มีนักวิจัย 

เช่ียวชาญ  มุ่งเป็นมหาวิทยาลัยในการผลิตองค์ความรู้  นวัตกรรม  ผลงานวิชาการ  

ที่มีคุณภาพรองรับความต้องการของสังคม  สร้างคุณค่า  มูลค่า  ขับเคล่ือนการ

พัฒนาชุมชนและสังคมในวงกว้าง  และเน้นการผลิตผลงานวิชาการทั้งด้านคุณภาพ
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และปริมาณ  โดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนา  ทำาหน้าที่หลักในการส่งเสริมและสนับสนุน

งานวิจัยของมหาวิทยาลัย  ด้วยการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย 

การสร้างเครือข่ายการวิจัย  การสนับสนุนทุนวิจัย  การเผยแพร่ผลงานวิจัย  การจัดต้ัง 

หน่วยวิจัยและศูนย์วิจัยเฉพาะทาง  การจัดต้ังศูนย์เครื่องมือกลาง  การสร้างแรงจูงใจ 

ในการผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ  การบริหารจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญา 

และการถ่ายทอดเทคโนโลยี  โดยเน้นสร้างความเข้มแข็ง  การวิจัยเพื่อรับใช้สังคมที่มี 

คุณภาพระดับนานาชาติ  หรือที่นำาไปใช้ประโยชน์ในเชิงสังคม  หรือเชิงพาณิชย์  

ในปีการศึกษา  ๒๕๕๙  มหาวิทยาลัยทักษิณมีหน่วยวิจัย  ๕  หน่วย  มีศูนย์วิจัย 

เฉพาะทาง  ๑  ศูนย ์ และมหาวทิยาลัยกำาลังดำาเนนิการจดัต้ังศูนย์ความเปน็เลิศเฉพาะทาง 

จำานวน  ๔  ศูนย์ความเป็นเลิศ  บุคลากรได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยเป็นจำานวนเงิน  

๔๑,๕๗๑,๕๓๖  บาท  เปน็ทนุวจิยัจากภายใน  ๑๘,๒๔๔,๗๐๐  บาท  และเป็นทนุวจิยั 

จากภายนอก  ๒๓,๓๒๖,๘๓๖  บาท  มีผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำาและนักวิจัย  

ทีไ่ด้รบัการตีพมิพเ์ผยแพรใ่นระดับชาติ  ๔๕๓  ผลงาน  ระดับนานาชาติ  ๑๒๘  ผลงาน 

มีผลงานวจิยัและผลงานสรา้งสรรค์ทีน่ำาไปใช้ประโยชน ์ ๑๔๖  ผลงาน  และมีผลงานวจิยั 

ของผู้สำาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่  ๒๘๘  เรื่อง

ด้านการบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยทักษิณได้กำาหนดยุทธศาสตร์ที่มุ่งการจัด 

บริการวิชาการร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  

คุณภาพชีวิต  ความมั่นคง  และการพัฒนาในภาคใต้ตอนล่าง  และประเทศให้แข่งขันได้ 

และเติบโตอย่างต่อเนื่อง  เน้นการมีส่วนร่วมของทุกส่วนงานและการบริการวิชาการที่ 

เกิดประโยชน์ต่อชุมชนสังคม  สามารถสร้างคุณค่า  มูลค่าเพ่ิม  ให้กับมหาวิทยาลัย  

โดยกำาหนดประเภทของโครงการบรกิารวชิาการแกส่งัคมใน  ๓  ประเภท  ประกอบด้วย 

โครงการบริการวิชาการแบบมุ่งเป้า  โครงการบริการวิชาการรับใช้สังคมเพื่อการใช้ 

ประโยชน์เชิงสาธารณะ  และโครงการบริการวิชาการแบบสร้างรายได้มีหน่วยงานรองรับ 

การบรกิารวชิาการหลายหนว่ยงาน  ได้แก ่ วทิยาลัยภมูปิญัญาชุมชน  สถาบนัปฏบิติัการ 

ชุมชนเพ่ือการศึกษาแบบบูรณาการ  สถาบันทักษิณคดีศึกษา  คณะ  สาขาวิชาและ 

หน่วยงานต่าง ๆ  ในปีการศึกษา  ๒๕๕๙  มหาวิทยาลัยทักษิณได้รับงบประมาณ 

สนับสนุนโครงการบริการวิชาการจากงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาลจำานวน  

๑๖,๐๘๕,๐๐๐  บาท  และได้จดัสรรงบประมาณใหแ้ก่คณะและหนว่ยงานต่าง ๆ  จำานวน  

๘,๐๖๓,๙๘๐  บาท  คณะและหน่วยงานต่าง ๆ  ได้ใช้งบประมาณเงินรายได้ในการดำาเนินการ 

บริการวิชาการ  จำานวน  ๕๑๕,๐๐๐  บาท  เพื่อดำาเนินโครงการที่สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์
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ด้านการทำานุบำารุงศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยทักษิณได้กำาหนด 

ยุทธศาสตร์ที่มุ่งการเสริมสร้างความเป็นเลิศด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  ภูมิปัญญา 

และการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาสังคมแห่งปัญญาและสันติสุขที่ ย่ังยืน 

ในปกีารศึกษา  ๒๕๕๙  มหาวทิยาลัยได้รบังบประมาณเงินอดุหนนุจากรฐับาลมาดำาเนนิ 

โครงการต่าง ๆ  เป็นเงินรวมทั้งสิ้น  ๒,๗๗๗,๐๐๐  บาท  มีโครงการที่ได้รับอนุมัติ 

๑๙  โครงการ  โครงการที่ดำาเนินการแล้วเสร็จ  ๑๘  โครงการ  โครงการที่อยู่ระหว่าง 

ดำาเนินงาน  ๑  โครงการ  ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณเพื่องานพัฒนา 

เยาวชน  นักเรียน  นิสิต  นักศึกษา  คณะ  สถาบัน  วิทยาลัย  และสำานัก  ร่วมดำาเนิน 

กจิกรรมเพือ่การศึกษา  วจิยั  ส่งเสรมิสบืสานอนรุกัษ์ประเพณแีละวฒันธรรม  เผยแพร ่

สร้างสรรค์พัฒนางานวิชาการให้สัมพันธ์กับวิถีชีวิตชุมชน  สังคมภาคใต้  และสากล

ด้านการบริหารจัดการ  มหาวิทยาลัยทักษิณได้กำาหนดยุทธศาสตรใ์นการพฒันา 

การบริหารจัดการ  พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ  พัฒนา 

ทรัพยากรมนุษย์  สู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข  มีวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง  มีธรรมาภิบาล 

พ่ึงพาตนเองได้  ในปีการศึกษา  ๒๕๕๙  มหาวิทยาลัยได้พัฒนาการดำาเนินงานเพ่ือ 

ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ  ทั้งการพัฒนาระบบ 

การดำาเนินงานให้มีความคล่องตัว  การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล  รวมทั้ง 

การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาเป็นระบบสากลมากข้ึน  ได้จัดทำาข้อบังคับ 

ระเบียบ  ประกาศ  เพ่ือให้การดำาเนินงานของมหาวิทยาลัยบรรลุเป้าหมายอย่าง 

มีประสิทธิภาพในทุก ๆ  ด้าน

กล่าวในภาพรวม  ในรอบปีการศึกษา  ๒๕๕๙  มหาวิทยาลัยทักษิณได้ดำาเนินงาน 

ตามพันธกิจหลักก้าวหน้ามาด้วยดี

ผ้สูำาเรจ็การศึกษาทีจ่ะเข้ารบัพระราชทานปรญิญาบตัรในวนันีป้ระกอบด้วยบณัฑิต 

ระดับปริญญาเอก  ๑๐  คน  บัณฑิตระดับปริญญาโท  ๓๒๐  คน  และบัณฑิตระดับ 

ปริญญาตรี  ๒,๕๙๔  คน  รวมทั้งสิ้น  ๒,๙๒๔  คน

บัดน้ี  ได้เวลาอันเป็นอุดมมงคลแล้ว  ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานกราบบังคมทูล 

เชิญใต้ฝา่ละอองพระบาทพระราชทานปรญิญาบตัรแก่ผ้ทูรงคุณวฒิุ  และผ้สูำาเรจ็การศกึษา 

สาขาวิชาต่าง ๆ  และขอพระราชทานพระราโชวาทเพ่ือเป็นข้อคิด  เป็นแนวทางในการ 
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ดำ�เนินชีวิตและเป็นสิริสวัสด์ิพิพัฒนมงคลแก่บัณฑิตและผู้เข้�ร่วมพิธีพระร�ชท�น 

ปริญญ�บัตรในวโรก�สอันเป็นอุดมมงคลนี้สืบไป

	 ด้วยเกล้�ด้วยกระหม่อม


