
กําหนดการปัจฉิมนิเทศนิสิตระดับปริญญาตรี  ปีการศึกษา  ๒๕๕๘ 
วันที่  ๒๔  พฤษภาคม  ๒๕๕๙ 

ณ  หอประชุมปาริชาต  มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตสงขลา 
 
 

กิจกรรมร่วมทําบุญตักบาตร  นิสิตทุกคณะเข้าร่วมทําบญุร่วมกันก่อนสําเร็จการศึกษา   
เวลา รายการ 

๐๗.๐๐- ๐๘.๐๐ น. กิจกรรมรับพรจากพระภิกษุและร่วมทําบุญตักบาตร (อาหารแห้ง)  
 -พระภิกษุ จํานวน  ๙  รูป ณ  หอประชุมปาริชาต  โดยมีนิสิตทุกคณะ  ผู้บรหิาร     
  คณาจารย์   

    
 กิจกรรมพิธีการและบรรยายพิเศษ     แบ่งนสิิตเป็น  ๒  กลุ่ม   ดังนี ้

 
             นิสิตกลุ่มที่ ๑   คณะนิติศาสตร ์   คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ   
                                 เข้าร่วมกิจกรรมพิธีการช่วงเช้าต้ังแต่เวลา  ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.   

เวลา รายการ 
 ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบยีนเข้าร่วมกิจกรรมพธิีการ    
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.  การให้ขอ้มูล เร่ือง  “บัณฑิตกับการประกันคุณภาพทางการศึกษา”   
๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.  โอวาทจากผู้บริหารเพื่อเป็นขวัญและกําลงัใจแก่นิสิตทีก่ําลงัจะสําเร็จการศึกษา 

  โดย  อธิการบดี   รองอธกิารบดีวิทยาเขตสงขลา  ผู้ช่วยอธกิารบดีวทิยาเขตสงขลา 
  คณบดีคณะนิติศาสตร์    คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธรุกิจ                     

๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. พิธีรําลึกคุณอาจารย ์
-นิสิตร่วมรอ้งเพลงพระคุณที่สาม 
-นิสิตร่วมปฏิญาณตนเพื่อเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพของมหาวทิยาลัยทักษิณ 
-นิสิตร่วมรอ้งเพลงมาร์ชมหาวทิยาลัยทกัษณิ และเพลงคําสัญญา 

๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. บรรยายพิเศษ เรื่อง เตรียมความพร้อมสู่โลกการทํางานในอนาคต 
๑๒.๐๐ – ๑๒.๓๐ น. กิจกรรม “ปลูกจิตสํานึกนิสิตผู้กู้กยศ.”  (เฉพาะนิสิตผู้กู้กยศ.) 

                                                                              
 

วันท่ี  ๒๕  พฤษภาคม  ๒๕๕๙   ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
๑.   บริการรับจองชุดครุยวทิยฐานะ    
๒.   กิจกรรมรบัสมัครงาน  จํานวน ๔๐ แห่ง     มีขั้นตอน ดงันี้ 

                 - ลงทะเบียนสมัครงาน 
                 - ดูตําแหน่งงานว่างจากป้ายประกาศตําแหน่งงานว่าง   
                 - กรอกใบสมัครงานและแนบหลักฐานให้เรียบร้อย  
                 - ส่งใบสมัครและหลักฐานให้เจ้าหน้าที่ตรวจดูความเรียบร้อย 
                 - เข้าคูหานายจ้างตามหมายเลขที่กําหนด  เพื่อยื่นใบสมัครงานและหลักฐานการสมัครงาน    
           ๔.  สาธิตและฝึกอาชีพอิสระ  จํานวน  ๑๐ อาชีพ 

๕.  แสดงสินค้า OTOP   
 

หมายเหตุ     ๑. การแต่งกายสําหรับนิสิตทีเ่ข้าร่วมงานปจัฉิมนิเทศ 
- นิสิตภาคปกติ  แต่งกายชดุนิสิต  /นิสิตภาคสมทบ แต่งกายชุดนิสิตหรือชุดสุภาพ 

         ๒. การแต่งกายสําหรับนิสิตที่มาสมัครงานในวันที่  ๒๕  พฤษภาคม  ๒๕๕๙   ขอใหแ้ต่งกายชดุนิสิตหรือ 
             ชุดทาํงานสุภาพเรียบร้อย  (ห้ามใส่เส้ือยืด/ ชดุพละ/นิสิตหญิงห้ามสวมกางเกงมาสมัครงาน) 
         ๓. ขอให้นิสิตเตรยีมรูปถ่ายชุดครยุฯ  ขนาด ๑ นิ้ว หรือ ๒ นิ้ว มาจํานวน  ๑ รูป  เพื่อจัดทําระเบียนประวัต ิ
             ผู้สําเร็จการศึกษา (แบบฟอร์มสีฟ้า) โดยกรอกข้อมูลส่งในวันที่  ๒๕ พฤษภาคม  ๒๕๕๙  

                                                                                 
                                                                                                    มีต่อหน้า ๒ 



 
- ๒ - 

 
นิสิตกลุ่มที่ ๒  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    คณะศลิปกรรมศาสตร์  และคณะศึกษาศาสตร์    
                 เข้าร่วมกิจกรรมพิธีการช่วงเช้าต้ังแต่เวลา  ๑๒.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.   
 

เวลา รายการ 
 ๑๒.๓๐ – ๑๓.๐๐ น. ลงทะเบยีนเข้าร่วมกิจกรรมพธิีการ    
๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น.  การให้ขอ้มูล เร่ือง  “บัณฑิตกับการประกันคุณภาพทางการศึกษา”   
๑๓.๓๐ – ๑๔.๓๐ น.  โอวาทจากผู้บริหารเพื่อเป็นขวัญและกําลงัใจแก่นิสิตทีก่ําลงัจะสําเร็จการศึกษา 

  โดย  อธิการบดี   รองอธกิารบดีวิทยาเขตสงขลา  ผู้ช่วยอธกิารบดีวทิยาเขตสงขลา 
  คณบดีคณะนิติศาสตร์    คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธรุกิจ                     

๑๔.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. พิธีรําลึกคุณอาจารย ์
-นิสิตร่วมรอ้งเพลงพระคุณที่สาม 
-นิสิตร่วมปฏิญาณตนเพื่อเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพของมหาวทิยาลัยทักษิณ 
-นิสิตร่วมรอ้งเพลงมาร์ชมหาวทิยาลัยทกัษณิ และเพลงคําสัญญา 

๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. บรรยายพิเศษ เรื่อง เตรียมความพร้อมสู่โลกการทํางานในอนาคต 
๑๖.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. กิจกรรม “ปลูกจิตสํานึกนิสิตผู้กู้กยศ.”  (เฉพาะนิสิตผู้กู้กยศ.) 
 

วันท่ี  ๒๕  พฤษภาคม  ๒๕๕๙   ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
 

๑.   บริการรับจองชุดครุยวทิยฐานะ    
๒.   กิจกรรมรบัสมัครงาน  จํานวน ๔๐ แห่ง     มีขั้นตอน ดงันี้ 

                 - ลงทะเบียนสมัครงาน 
                 - ดูตําแหน่งงานว่างจากป้ายประกาศตําแหน่งงานว่าง   
                 - กรอกใบสมัครงานและแนบหลักฐานให้เรียบร้อย  
                 - ส่งใบสมัครและหลักฐานให้เจ้าหน้าที่ตรวจดูความเรียบร้อย 
                 - เข้าคูหานายจ้างตามหมายเลขที่กําหนด  เพื่อยื่นใบสมัครงานและหลักฐานการสมัครงาน    
           ๔.  สาธิตและฝึกอาชีพอิสระ  จํานวน  ๑๐ อาชีพ 

๕.  แสดงสินค้า OTOP   
 

หมายเหตุ     ๑. การแต่งกายสําหรับนิสิตทีเ่ข้าร่วมงานปจัฉิมนิเทศ 
- นิสิตภาคปกติ  แต่งกายชดุนิสิต  /นิสิตภาคสมทบ แต่งกายชุดนิสิตหรือชุดสุภาพ 

         ๒. การแต่งกายสําหรับนิสิตที่มาสมัครงานในวันที่  ๒๕  พฤษภาคม  ๒๕๕๙   ขอใหแ้ต่งกายชดุนิสิตหรือ 
             ชุดทาํงานสุภาพเรียบร้อย  (ห้ามใส่เส้ือยืด/ ชดุพละ/นิสิตหญิงห้ามสวมกางเกงมาสมัครงาน) 
         ๓. ขอให้นิสิตเตรยีมรูปถ่ายชุดครยุฯ  ขนาด ๑ นิ้ว หรือ ๒ นิ้ว มาจํานวน  ๑ รูป  เพื่อจัดทําระเบียนประวัต ิ
              ผู้สําเร็จการศึกษา (แบบฟอร์มสีฟา้) โดยกรอกข้อมูลส่งในวันที่  ๒๕ พฤษภาคม  ๒๕๕๙  

 
****************** 

 
 
 
 

 
 


