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มหาวทิยาลยัทกัษณิเปิดนิทรรศการ “รัชกาลที ่๙ กบัมหาวทิยาลยัทกัษณิ”  
น้อมส านึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาทีสุ่ดมไิด้ 

                 
 
 
 

 
 

   
 
เมื่อวันที่  4 ตุลาคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.วิ ชัย  ช านิ  รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็น

ประธานเปิดนิทรรศการ “รัชกาลที่  ๙  กับมหาวิทยาลัยทักษิณ ” ณ ชั้น  1 ส านักหอสมุด  มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขต
สงขล า  ซึ ่ง มห าวิทย าลัยทักษิณ ได้ร วบ รวมข้อมูล และภ าพป ระวัต ิศ าสต ร์จ ัด แสด ง เป็น นิท ร รศการ  “รัชก าลที ่  ๙  ก ับ
มหาวิทยาลัยทักษิณ” โดยแบ่งพื้นที่การจัดแสดงนิทรรศการออกเป็น  ๕ โซน ประกอบด้วย  

โซนที่  ๑ เทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์  ด้วยบทประพันธ์จากศิลปินแห่งชาติ  และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย
ทักษิณ  

โซนที่  ๒ พระมหากรุณาธิคุณต่อมหาวิทยาลัยทักษิณ  บอกเล่าเรื่องราวที่ เกี่ยวข้องกับการเสด็จพระราชด าเนิน
มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต  และพระบรมราโชวาท  พระราชด ารัส  ที ่พ ระราชทานแก่บัณ ฑิต โซนพระมหา
กรุณาธิคุณต่อนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ  

โซนที ่  ๓  พ ระม ห ากรุณ าธิค ุณ ต่อนิส ิต ม ห าวิทย าลัยทักษ ิณ  บ อก เล่า เ รื ่อ ง ร าวที ่ เกี ่ย วข้อ งกับ ทุน ภูมิพ ล ที่
พระราชทานให้แก่นิสิต   การเสด็จ ฯ มาทรงเปิดอาคารศูนย์ส่งเสริมภาษาและวัฒนธรรมภาคใต้  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ วิทยาเขตสงขลา 

โซนที่  ๔  การจัดแสดงของใช้ส่วนพระองค์  ได้แก่ สมุดลงนามพระนามาภิไธย   แบบจ าลองแ่่นลงนามพิธีเปิด
อาคารศูนย์ส่งเสริมภาษาและวัฒนธรรมภาคใต้  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตสงขลา  ฉลองพระองค์ครุยจ าลอง
ตามแบบพระองค์จริง  

โซนที ่  ๕   มหาวิทยาลัยทักษิณ  น้อมร าลึก ในพระมหากรุณ าธิคุณ อย่า งหาที ่ส ุดมิได้  เป็นการรวบรวมภาพ
กิจกรรมต่างๆที่มหาวิทยาลัยทักษิณแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดชในช่วงเวลาต่าง  ๆ  

ส าหรับการจัดแสดงนิทรรศการ  “รัชกาลที่  ๙  กับมหาวิทยาลัยทักษิณ ”  ก าหนดจัดแสดงตั้งแต่วันที่  ๔  - ๒๙ 
ตุลาคม ๒๕๖๐  ณ ชั้น 1 ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เปิดให้ชมทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ     (วัน
จันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 -20.00 น. และวันเสาร์ -อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00 -17.00 น.)  

ส าหรับมหาวิทยาลัยทักษิณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อบุคลากร  นิสิต ของ

สถาบันการศึกษาแห่งนี้ อย่างหาที่สุดมิได้ สรุปได้ดังนี้ 

ประการที่ ๑ พระองค์ท่านทรงพระราชทานทุนภูมิพลให้แก่นิสิตในสถาบันการศึกษาแห่งนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๑๙ ถึงปี

การศึกษา ๒๕๓๘ โดยพระองค์ทรงพระราชทุนการศึกษาให้แก่นิสิตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด

กระหม่อมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นิสิตที่ได้รับทุนภูมิพลและศึกษาอยู่ในขณะนั้นได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเป็นการส่วนพระองค์

อย่างใกล้ชิด  

ประการที่ ๒ พระองค์ทรงพระราชทานทุนมูลนิธิชัยพัฒนา ซึ่งเป็นทุนการศึกษาส าหรับนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต เริ่มตั้งแต่

ปีการศึกษา ๒๕๕๔ จนถงึปัจจุบัน จ านวน ๑๖ ทุน ในขณะนี้มีนิสิตส าเร็จการศึกษาแล้วจ านวน ๓ คน และก าลังศึกษาอยู่ จ านวน ๑๓ คน โดย
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เมื่อส าเร็จการศึกษานิสิตจะได้รับการบรรจุเข้าเป็นข้าราชการครูในโรงเรียนบนพ้ืนที่เกาะจังหวัดสตูล และในขณะนี้ก็ยังมีการมอบทุนมูลนิธิชัย

พัฒนาอยู่อย่างต่อเนื่อง 

ประการที่ ๓ พระองค์ท่านเสด็จพระราชด าเนินทรงเปิดอาคารศูนย์ส่งเสริมภาษาและวัฒนธรรมภาคใต้ ซึ่งต่อมาพัฒนาเป็น

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 

ประการที่ ๔ พระองค์ท่านเสด็จพระราชด าเนินมาพระราชทานปริญญาบัตรแกู่่้ส าเร็จการศึกษา  รวมทั้งสิ้น ๑๐ ครั้ง  ดังนี้  

 ครั้งแรก  เสด็จพระราชด าเนินเมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ สิงหาคม  พุทธศักราช๒๕๑๗     ยังความปลาบปลื้มแก่บัณฑิต นิสิต 

คณาจารย์ และพสกนิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเป็นล้นพ้น  ด้วยมีโอกาสช่ืนชมพระบารมีอย่างใกล้ชิด 

 ครั้งท่ีสอง  เสด็จพระราชด าเนินเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๔ กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๑๘  

 ครั้งท่ีสาม  เสด็จพระราชด าเนินเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒ กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๑๙ 

ครั้งท่ีสี่  เสด็จพระราชด าเนินเมื่อวันจันทร์ที่ ๑๒ กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๒๐ 

ครั้งท่ีห้า  เสด็จพระราชด าเนินเมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๒๑ 

 ครั้งที่หก  เสด็จพระราชด าเนินเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๒๒  ส าหรับในครั้งนี้  เมื่อเสร็จพิธี

พระราชทานปริญญาบัตรแล้ว  เสด็จพระราชด าเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ทรงเปิดศูนย์ส่งเสริมภาษาและ

วัฒนธรรมภาคใต้  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  วิทยาเขตสงขลา (ปัจจุบันคืออาคารดุริยางคศาสตร์  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ทักษิณ)  และต่อมาที่ตั้งของศูนย์ส่งเสริมภาษาและวัฒนธรรมภาคใต้  คือสถาบันทักษิณคดีศึกษาในปัจจุบัน และได้ย้ายไปตั้งท่ีต าบลเกาะยอ  

 ครั้งท่ีเจ็ด  เสด็จพระราชด าเนินเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กันยายน  พุทธศักราช ๒๕๒๓ 

 ครั้งท่ีแปด  เสด็จพระราชด าเนินเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๒๔ 

 ครั้งท่ีเก้า  เสด็จพระราชด าเนินเมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ กันยายน  พุทธศักราช ๒๕๓๐ 

และครั้งท่ีสิบ  เสด็จพระราชด าเนินเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กันยายน  พุทธศักราช  

๒๕๓๑  เป็นวันที่เสด็จพระราชด าเนินมาสถาบันการศึกษาแห่งนี้เป็นครั้งสุดท้าย นับจากนั้น      ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชด าเนินแทนพระองค์  ตราบจนถึงปัจจุบัน          

เมื่อเสร็จพิธีพระราชทานปริญญาบัตรทั้ง ๑๐ ครั้ง  ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า   

โปรดกระหม่อม  พระราชทานพระราชวโรกาสให้นิสิตที่ก าลังศึกษาในขณะนั้น  ได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเป็นการส่วนพระองค์อย่าง

ใกล้ชิด  และพระราชทานพระบรมราโชวาทเพื่อเป็นมิ่งขวัญ รวมทั้งเป็นแนวทางในการศึกษาและการด าเนินชีวิตของนิสิต 

  
 

 
 
 
 


