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วิสัยทัศน 
     มหาวิทยาลัยทักษิณ เนนความเปนเลิศในการพัฒนาคนและสังคมใหมุงการเรียนรูและรูทันโลก โดย
บูรณาการภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทย ภูมิปญญาตะวันออกและภูมิปญญาสากล กับองคความรูทาง
วิชาการเพื่อใหมีคุณภาพชีวิตและสังคมที่ดี 
 
พันธกิจ 
      มหาวิทยาลัยทักษิณ มุงผลิตบัณฑิตใหมีความรู สูงาน มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะ เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตตน เอง  สามารถ มีส วนร วมในการ พัฒนาสังคม  มี จิต สํ านึก ในการอนุรั กษ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม นอกจากน้ันมหาวิทยาลัยมุงแสวงหาและพัฒนาองคความรูดวยการ
วิจัยการปญญาและภูมิปญญาไทย ภูมิปญญาตะวันออก เพื่อบูรณาการรวมกับภูมิปญญาสากลและ
ถายทอดสูชุมชนผานระบบบริการวิชาการท่ีหลากหลาย รวมทั้งทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือสืบ
สารดํารงไวซ่ึงเอกลักษณของทองถิ่นและของชาติ 
 

มหาวิทยาลัยทักษิณ สืบสารความเปนมา 
เริ่มตนจากวิทยาลัยวิชาการศึกษา ดวยศรัทธาสราง “ปราชญผูทรงศีล” 
      เม่ือ พ.ศ. 2492 กระทรวงศึกษาธการไดต้ัง “โรงเรียนฝกหัดครูช้ันสูง ถนนประสานมิตร” ข้ึนที่ถนน
ประสานมิตร อําเภอพระโขนง จังหวัดพระนครโรงเรียนฝกหัดครูแหงน้ีไดพัฒนาอยางตอเนื่องเปนเวลา 
5 ป ก็ไดรับการยกฐานะเปนวิทยาลัยวิชาการศึกษา เม่ือ พ.ศ. 2497 และไดเริ่มเปดสอนหลักสูตรปริญญา
การศึกษาบัณฑิต โดยมีจุดมุงหมายท่ีจะสงเสริมวิชาชีพและวิทยฐานะของครูอาจารยรวมไปถึง
เจาหนาที่บริหารการศึกษา 
     ตอมาวิทยาลัยวิชาการศึกษาไดขยายงานออกไปสูสวนภูมิภาคเพื่อกระจายโอกาสในการเขาศึกษาตอ
สถาบันอุดมศึกษาของนักเรียนสวนภูมิภาคและเพ่ือเปนการสกัดไมใหเกิดการเลื่อนไหลของนักเรยีนเขา
สูสวนกลางมากนักจึงไดขยายวิทยาเขตเพิ่มข้ึนรวม 8 วิทยาเขต 



     1 ตุลาคม 2511 “วิทยาลัยวิชาการศึกษา สงขลา” เริ่มตนกอต้ังที่ตําบลเขารูปชาง อําเภอเมือง จังหวัด
สงขลา ในป พ.ศ. 2512 เริ่มเปดสอนเฉพาะหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 2 ป โดยคัดเลือกนักศึกษาที่เรียน
ดีมาจากวิทยาลัยครูท่ัวประเทศเขาเรียนช้ันปที่ 3 ในวิชาเอกภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เคมีและสังคมศึกษา
ลักษระเชนน้ีไดดําเนินการตอเนื่องกันมาเปนเวลาหลายปจึงสามารถขยายเปดรับนิสิตวิชาเอกอ่ืนๆ ใน
หลักสูตรเดียวกันไดเพ่ิมมากข้ึนนับเปนจุดเริ่มตนของการพัฒนามาเปนมหาวิทยาลัยทักษิณในปจจุบัน 
 
ยกฐานะเปนมหาวิทยาลัยลือระบิล นาม”ศรีนครินทรวิโรฒ” อุโฆษไกล 
      29 มิถุนายน 2517 วิทยาลัยวิชาการศึกษาไดรับพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหยกฐานะเปน
มหาวิทยาลัยสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ไดรับพระราชทานนามวา “มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” ซ่ึงมี
ความหมายวา “มหาวิทยาลัยที่เจริญเปนศรีสงาแกมหานคร” มีตรามหาวิทยาลัยซ่ึงใชมาต้ังแตเปนวิชา
การศึกษา เปนเสนกราฟของสมาการ y = ex ซ่ึงหมายถึงการเพิ่มหรือการงอกงาม ตรงกับปรัชญาของ
มหาวิทยาลัยวา “การศึกษาคือการงอกงาม” (สิกฺขา วิรุฬฺหิ สมปตฺตา) และเพิ่มคลื่น 8 คลื่น ลอมรอบตรา
แทนวิทยาเขต 8 วิทยาเขต สีประจํามหาวิทยาลัยคือ สีเทา-แดง สีเทาเปนสีของสมอง หมายถึงความคิด 
สีแดงเปนสีของเลือดหมายถึง ความกลาหาญ เทา-แดง จึงแฟลวา คิดอยางกลาหาญ หรือหาญที่จะคิด 
     ในระยะแรก มหาวิทยาลัยศรีนครทรวิโรฒ สงขลา ไดเริ่มเปดสอนหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 4 ป 
สังกัดคณะศึกษาศาสตร ตอมาปการศึกษา 2519 ไดขยายงานโดยเริ่มเปดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกภาษาและวรรณคดีไทย สังกัดคณะมนุษยศาสตร และปการศึกษา 2520 เปดวิชาเอกภาษาและ
วรรณคดีอังกฤษ พรอมทั้งเปดคณะใหมอีก 2 คณะ คือ คณะสังคมศาสตรและคณะวิทยาศาสตร โดยเปด
สอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตวิชาเอกประวัติศาสตรและหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตวิชาเอก
คณิตศาสตรและชีววิทยา 
     ปการศึกษา 2523 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลาไดเริ่มจัดการเรียนการสอนในระดับ
บัณฑิตศึกษา หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต วิชาเอกการอุดมศึกษา หลังจากน้ัน 2 ป ไดขยายหลักสูตร
การศึกษามหาบัณฑิตเอกการบริหารการศึกษาและภาษาไทยในปตอๆมามหาวิทยาลัยไดขยายหลักสูตร
ตางๆ ท้ังในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเพิ่มข้ึนอีกหลายสาขาวิชา นับเปนความกาวหนาอยาง
ตอเนื่อง ทั้งนี้ดวยมหาวิทยาลัยตระหนักในหนาที่และภาระงานดานการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยใหสอดคลองกับการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ 
 
ขยายงานจากสงขลาสูพัทลุง หมายมุงสรางชีวิตบัณฑิตใหม 



     พ.ศ. 2533 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลาไดวางแผนขยายงานไปยังพื้นที่ในจังหวัดพัทลุง
เนื่องจากพื้นที่เดิมที่ตําบลเขารูปชาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลามีเพียง 142 ไร ไมเพียงพอรองรับการ
จัดต้ังคณะใหมและการเจริญเติบโตในอนาคร 
     ตอมาในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเม่ือวันท่ี 20 ตุลาคม 2535 มหาวทิยาลัยไดรับการกําหนดช่ือ
ใหมเปน “มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต” เนื่องจากเขตปฏิบิตงานมีพื้นที่ทั้งในจังหวัดสงขลา
และจังหวัดพัทลุง และโดยคํานึงถึงภารกิจของมหาวิทยาลัยอันเกี่ยวเนื่องกับภาคใตเปนสวนรวมไม
เฉพาะแตจังหวัดใดจงัหวัดหนึ่ง 
 
เปนมหาวิทยาลัยทักษิณคูถ่ินไทย ยึดมั่นในจริยธรรมนําพัฒนา 
     มหาวิทยาลัยไดขยายงานอยางตอเน่ืองเรื่อยมา ดังน้ันเพื่อใหการดําเนินงานและการบริหารงานมี
ความคลองตัวมากข้ึน จึงไดมีการทําแผนเพ่ือยกฐานะมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต เปน
มหาวิทยาลัยเอกเทศ ช่ือวา”มหาวิทยาลัยทักษิณ” พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณไดผาน
กระบวนการดานนิติบัญญัติครบทุกข้ันตอนและไดประกาศใชในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันที่พฤหัสบดทีี ่
31 ตุลาคม 2539 มีผลบังคับใชในวันศุกรที่ 1 พฤศจิกายน 2539 ซ่ึงถือเปนวันสถาปนามหาวิทยาลัย
ทักษิณ 
    มหาวิทยาลัยทักษิณมีตรามหาวิทยาลัยเปนรูปตําราเรียน 3 เลม แทนความหมาย ปญญา จริยธรรม 
และการพัฒนา อยูภายใตมงกุฎ ซ่ึงแทนคาปกาญจนาภิเษก (เพราะมหาวิทยาลัยไดรับการสถาปนาในป
ท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชครองราชยครบ 50 ป) ลอมดวยคําวามหาวิทยาลัย 
THAKSIN UNIVERSITY ซ่ึงหมายถึง มหาวิทยาลัยแหงภาคใต ปรัชญามหาวิทยาลัย คือ “ปญญา 
จริยธรรม นําการพัฒนา” มีสีเทา-ฟา เปนสีประจํามหาวิทยาลัย โดยสีเทาเปนสีของสมองหมายถึง 
ความคิด สีฟาเปนสีของทะเลและทองถิ่นหมายถึง ความกวางไกล สีเทา-ฟาจึงหมายถึง คิดอยาง
กวางไกล หรือคิดอยางมีวิสัยทัศน ดอกไมประจํามหาวิทยาลัยคือ ดอกปาริชาต 
     ในปการศึกษา 2547 เปนปแรกที่มหาวิทยาลัยไดเปดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสถิติ วิทยาศาสตรการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม ฟสิกสประยุกต-พลังงาน สา
ธรณสุขศาสตร สุขศาสตรอุตสาหกรรมและความปลอดภัย และเทคโนโลยีการผลิตสัตวท่ีตําบลบาน
พราว อําเภอปาพะยอม จังหวัดพัทลุง ซ่ึงมีพ้ืนท่ีประมาณ 3,500 ไร นับเปนการขยายงานท่ีมุงหวัง
ความกาวหนา ทางวิชาการที่ทันสมัยเหมาะสมกับภูมิภาค เสริมสรางแหลงความรูดานเทคโนโลยีและ
ความเขาใจวัฒนธรรมรากเหงา 



     ในอนาคตขอบขายงานของมหาวิทยาลัยทักษิณจะขยายกวางข้ึนและนําหนาเปนศรีสงาแกภูมิภาค
ดวยการผลิตบัณฑิตท้ังในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกหลากหลายสาขาวิชา เปนการ
ผลิตทรัพยากรมนุษยที่กอรปดวยปญญา จริยธรรม เพื่อชวยพัฒนาภูมิภาคใหเปนสังคมท่ีกาวหนาและมี
ความสุข 
     วันท่ี 5 กุมภาพันธ 2551 มหาวิทยาลัยทักษิณ ไดเปลี่ยนสถานะเปนหนวยงานในกํากับของรัฐ ซ่ึงไม
เปนสวนราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน กฎหมายวาดวยระเบียนบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และไมเปน
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอ่ืน 
 
มหาวิทยาลัยทักษิณ พัฒนาสูปจจุบัน 
ท่ีต้ัง 

1. วิทยาเขตสงขลา 
1.1 พ้ืนท่ีตําบลเขารูปชาง อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา มีพื้นที่ 142 ไร ปจจุบันใชจัดการ

เรียนการสอนในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้ 
- ระดับปริญญาตรี จัดการเรียนการสอนหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตร

บัณฑิต หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรนิติ
ศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

- ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จัดการเรียนการสอนสาขาประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิชาชีพครู 

- ระดับปริญญาโท จัดการเรียนการสอนหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต หลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

- ระดับปริญญาเอก  จัดการเรียนการสอนหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

1.2 พื้นที่บานอาวทราย ตําบลเกาะยอ อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา มีพ้ืนท่ี 24 ไร เปนที่ต้ัง
ของสถาบันทักษิณคดีศึกษา 

2. วิทยาเขตพัทลุง 
มีพื้นที่ปฏิบัติการ 2 แหง คือ 



2.1 พ้ืนท่ีตําบลบานพราว อําเภอปาพะยอม จังหวัดพัทลุง มีพื้นท่ี 3,429 ไร ปจจุบันใชจัดการ
เรียนการสอนในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้ 
- ระดับปริญญาตรี จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
- ระดับปริญญาโท จัดการเรียนการสอนหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต และหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
             2.2   พ้ืนท่ีตําบลพนางตุง อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง มีพื้นที่ 1,450 ไร ปจจุบันอยูระหวาง
การดําเนินการกอสราง 
 
การจัดการศึกษา 
     ในปการศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษา ในคณะ ประเภทวิชา สาขาวิชาตางๆ ดังตอไปน้ี 

1. คณะศึกษาศาสตร 
ระดับปริญญาตรี ชั้นปท่ี 1 ภาคปกติ เปดสอนหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 2 หลักสูตรดังนี้ 
1. หลักสูตร 5 ป เปดสอน สาขาวิชาการศึกษา : วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการศึกษา : 
วิชาเอกการวัดและการประเมินทางการศึกษา สาขาวิชาการศึกษา : วิชาเอกจิตวิทยาการแนะแนว 
สาขาวิชาการศึกษา : วิชาเอกพลศึกษา สาขาวิชาการศึกษา : วิชาเอกภาษาไทย สาขาวิชาการศึกษา 
: วิชาเอกภาษาอังกฤษ สาขาวิชาการศึกษา : วิชาเอกสังคมศึกษา สาขาวิชาการศึกษา : วิชาเอก
คณิตศาสตร สาขาวิชาการศึกษา : วิชาเอกวิทยาศาสตร-ฟสิกส สาขาวิชาการศึกษา : วิชาเอก
วิทยาศาสตร-เคมี และสาขาวิชาการศึกษา: วิชาเอกวิทยาศาสตร-ชีววิทยา 

2. หลักสูตร 4 ป เปดสอน สาขาวิชาการศึกษา : วิชาเอกเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา และ
สาขาวิชาการศึกษา : วิชาเอกการวัดและประเมินทางการศึกษา 

ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ เปดสอนดังนี้ 
1. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชาการวัดผลการศึกษา 

สาขาวิชาการวิจัยและประเมิน สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน สาขาวิชาเทคโนโลยีและ
ส่ือสารการศึกษา และสาขาวิชาพลศึกษา 

2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการใหคําปรึกษา 
3. รวมกับคณะวิทยาศาสตร จัดการเรียนการสอนหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา

คณิตศาสตร และสาขาวิชาเคมี 



4. รวมกับคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดการเรียนการสอนการศึกษามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

5. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาวิชาชีพครู 
6. หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผูนําทางการบริหารการศึกษา 

      2. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
           ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ป ภาคปกติ เปดสอน 1 หลักสูตร คือ 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต เปดสอนสาขาวิชาภูมิศาสตร 
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต เปดสอนสาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

สาขาวิชาภาษามลายู สาขาวิชาภาษาญี่ปุน สาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย สาขาวิชาประวัติศาสตร สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน และสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 

3. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เปดสอนสาขาวิชาการปกครองทองถิ่น 
             ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ เปดสอนดังน้ี 

1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยคดีศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย และ
สาขาวิชาพื้นที่ศึกษา 

2. รวมกับคณะศึกษาศาสตรจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  

3. หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา 
3. คณะวิทยาศาสตร 

ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ป ภาคปกติ เปดสอน  1 หลักสูตร คือ 
1. รวมกับคณะศึกษาศาสตร จัดการเรียนการสอนหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา

การศึกษา : วิชาเอกคณิตศาสตร สาขาวิชาการศึกษา : วิชาเอกวิทยาศาสตร- ชีววิทยา 
สาขาวิชาการศึกษา : วิชาเอกวิทยาศาสตร-ฟสิกส และสาขาวิชาการศึกษา : วิชาเอก
วิทยาศาสตร-เคมี 

            ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป ภาคปกติ เปดสอน 1 หลักสูตร คือ 
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต เปดสอนสาขาวิชาฟสิกส สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชา

วิทยาการคอมพิวเตอร สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาคณิตศาสตร สาขาวิชาสถิติ สาขาวิชา
ฟสิกสประยุกต-พลังงาน สาขาวิชาวิทยาศาสตรการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา สาขาวิชา



วิทยาศาสตร ส่ิงแวดลอม  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  และสาขาวิชาเคมี
อุตสาหกรรม 

             ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ เปดสอน 2 หลักสูตร คือ 
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตเปดสอนสาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาฟสิกส และ

สาขาวิชาเคมีประยุกต 
2. รวมกับคณะศึกษาศาสตรจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา

คณิตศาสตรและสาขาวิชาเคมี 
4. คณะศิลปกรรมศาสตร 

ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป ภาคปกติ เปดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาดุริยางค
ศาสตรไทย สาขาวิชาดุริยางคศาสตรสากลและสาขาวิชาศิลปะการแสดง 
เปดสอนหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป 

5. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน 
ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป ภาคปกติ เปดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร และสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร 

6. คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 
ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป ภาคปกติ เปดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร สาขาวิชาสุขศาสตรอุตสาหกรรมและความปลอดภัย  และสาขาวิชา
วิทยาศาสตรการกีฬา 
ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ เปดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชา
การจัดการระบบสุขภาพ 

7. คณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ 
ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป ภาคปกติ เปดสอน 2 หลักสูตร คื 

1. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร 
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด วิชาเอกการ

ประกอบการและการจัดการ และวิชาเอกการจัดการการคาปลีก และสาขาวิชาการบัญชี 
            ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป (เรียน 2 ป) ภาคปกติและภาคสมทบ เปดสอนหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด วิชาเอกการ
ประกอบการและการจัดการ และการจัดการการคาปลีก 

8. คณะนิติศาสตร 



ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป ภาคปกติและภาคสมทบ เปดสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชานิติศาสตร 

9. บัณฑิตวิทยาลัย 
ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกิตและภาคพิเศษ เปดสอน 2 หลักสูตร คือ 

1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายและการวางแผนสังคม 
2. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

 
มหาวิทยาลัยทักษิณ เปนนิติบุคคลมีฐานะเปนหนวยงานในกํากับของรัฐ 
ปจจุบัน รองศาสตราจารย ดร.สมเกียรติ สายธนู ดํารงตําแหนงอธิการบดี 


