
 

สารจากคณบดีบณัฑติวทิยาลยั 
 

ในช่วง 10 ปมีานี ้มีการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล 
แบบก้าวกระโดดและมีแนวโน้มจะเปลี่ยนโฉมหน้าเศรษฐกจิ 
และการด ารงชีวิตของมนษุย์ทั่วโลก ข้อมูลขนาดใหญ่กับ 
เทคโนโลยดีิจิทัลที่ก้าวหนา้นี้ส่งผลต่อการสิ้นสุดของหลายอาชีพ/ 
ธุรกิจพร้อมกับการเกิดขึน้ใหม่ของอีกหลายอาชีพ/ธุรกิจ ปริญญา 
โดยเฉพาะปริญญาตรีอาจไม่ใช่ทางเลือกในปจัจุบนัแต่การมีอาชีพ 
ที่สร้างรายได้ทันทีเป็นทิศทางของคนรุ่นใหม่ อย่างไรก็ตามทุกอาชีพและทุกศาสตร์ต้องพัฒนา
อย่างรวดเร็วให้ทันการเปลี่ยนแปลงนี้ และร่วมพัฒนาและสร้างความยั่งยืนให้กับประเทศชาติ 
บัณฑิตศึกษาในยุคปัจจุบันจึงมีความจ าเป็นยิ่งเพราะการศึกษาระดับนี้มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนคิด
เป็น พัฒนาองค์ความรู้ใหม่หรือต่อยอดองค์ความรู้เดิมได้ ดังนั้น ไม่ว่าความรูห้รอืขอ้มลูในโลก
นี้จะเพิม่มากมายขึน้อกีสกัเพยีงใด บัณฑิตศกึษายอ่มสรา้งคนทีส่ามารถต่อยอดใหส้ิง่นัน้รุ่งเรือง
กับประเทศชาติและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อมนุษยชาติได้  

ขอบคุณนิสิตทุกท่านที่ศรัทธาและสนใจเลือกมหาวิทยาลัยทักษิณเป็นแหล่งต่อยอด  
องค์ความรู้และประสบการณ์ของท่าน มหาวิทยาลัยทักษิณ หมายถึงมหาวิทยาลัยแห่งภาคใต้ 
มีปณิธานในการรับใช้สังคมภายใต้ปรัชญา "คุณธรรม จริยธรรม น าการพัฒนา " 
มหาวิทยาลัยทักษิณมีบัณฑิตศึกษาครั้งแรกในปีการศึกษา 2523 ช่วงนั้นมีความโดดเด่นใน
ด้านศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และในช่วง 30 ปีต่อมาได้ขยาย
บัณฑิตศึกษาครอบคลุม ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บริหารธุรกิจ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปัจจุบันมีหลักสูตรระดับ
ปริญญาเอก 7 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 26 หลักสูตร และ ระดับ ป. บัณฑิต 1 
หลักสูตร มีศิษย์เก่าระดับบัณฑิตศึกษากว่าเก้าพันคน ที่ประสบความส าเร็จในการประกอบ
อาชีพทั่วประเทศไทย 

 

นิสิตจะได้อะไรจากบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ? มหาวิทยาลัยทักษิณมุ่งมั่น
ความเป็นเลิศทางวิชาการและน้อมน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่  9 มาพัฒนาคนเพื่อผลักดันการพัฒนาที่ยั่ งยืนของบ้านเมืองและภูมิภาค 
บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณจึงมุ่งสร้างคนที่มีทักษะยุคศตวรรษที่ 21 มีความเป็นสากล 
มีความรูจ้รงิเกีย่วกบัการพฒันาทีย่ั่งยนื พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนางานของตนเองได้
อย่างชัดแจ้ง และมีคุณธรรม จริยธรรม 

 
 
 

 
อาจารย ์ดร. วลัลภา เชยบวัแกว้  คณบดบีณัฑติวทิยาลัย มหาวทิยาลยัทกัษณิ 

ความส าเรจ็ในชวีติ หมายถงึ การคน้พบความตอ้งการของตนเองและตอบสนองอยา่งถกูตอ้ง ทนัเวลา  



 

Message from the Dean, Graduate School 
 

There are huge global trends during this decade, especially in digital 
technology, which rapidly change the economics and daily living. The big 
data together with unlimited advanced digital technology affect the extinction 
of some careers/business and emerging of several careers/business. 
University degree, especially bachelor one, is no longer the favorite choices 
for this generation. They prefer the career that earns quickly. However, 
every career and science need the improvement corresponding for this 
changes. Graduate study, thus, is critical for science improvement, country 
development and sustainability. Why is graduate education needed in 
disruptive era??. The answer is simply because the graduate study equips 
students with critical, analytical, systematic and strategic thinking. Whatever 
the big data and advanced technology are, graduate study will craft students 
to be a “knowledge innovators” by creating new knowledge or continuing 
from the exist knowledge to flourish the country and most benefit to mankind.  

Thank you for your trust and interest in graduate education at Thaksin 
University. Thaksin University, the university of the South, commits to serve 
the society based on our founded philosophy of “Intelligence and Ethics 
guide Development”. Thaksin University has a rich history of graduate study 
in education and humanities and social science at the beginning, having 
conferred our first master’s degree in 1980.  Within 3 decades; we have 
being expanded to 7 doctoral degree, 26 master degree and 1 diploma; in 
the field of education, humanities and social science, business, science and 
technology, engineering and health science. There are more 9,000 alumni 
successfully working over Thailand.  

 

What will students gain from graduate study, Thaksin university?. 
Thaksin university commits to scholarly excellence to enhance sustainable 
development for country and region by following the Late King Rama the 9th 
philosophy of sufficiency. The graduate study devotes and dedicates to equip 
students with 21st century skills, global skills, knowledge of sustainability, 
develop new knowledge and expand the existed knowledge for career 
improvement, and virture and ethics. 
 
 
 

Dr. Wallapa Choeibuakaew, Dean of Graduate School 

LIFE SUCCESSFULLNESS IS “FOUND YOUR NEED AND CORRECTLY RESPONDED IN TIME” 


