กําหนดการปัจฉิมนิเทศนิสติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๐
นิสิตกลุ่มที่ ๑ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ คณะนิตศิ าสตร์ จํานวน ๗๗๒ คน
เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมฯ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๖.๔๕ - ๑๒.๐๐ น.
ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
เวลา
๐๖.๔๕.๐๐- ๐๘.๓๐ น.

๐๘.๓๐ – ๐๘.๔๕ น.
๐๘.๔๕ – ๐๙.๐๐ น.
๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.

๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.
๑๐.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.

๑๑.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
๑๒.๐๐- ๑๖.๐๐ น.

รายการ
พิธสี งฆ์ (รับพรจากพระภิกษุและร่วมทําบุญตักบาตรอาหารแห้ง)
-พระภิกษุ จํานวน ๙ รูป ณ หอประชุมปาริชาต โดยมีนิสิตทุกคณะ ผู้บริหาร
คณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมพิธี
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมพิธีการ
แจ้งรายละเอียดพิธีการปัจฉิมนิเทศ
โอวาทจากผูบ้ ริหารเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจแก่นสิ ิตทีก่ ําลังจะสําเร็จการศึกษา
โดย อธิการบดี รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และ
บริหารธุรกิจ คณบดีคณะนิติศาสตร์
พิธีราํ ลึกคุณอาจารย์
บรรยายพิเศษ เรื่อง “ตั้งเป้าหมายชีวิตหลังก้าวจากรั้วมหาวิทยาลัย”
นายธรรศปิยะพงศ์ (ชื่อเดิมปิยะพงศ์) จันทร์ภาโส (โค้ชเต้) ตําแหน่งนักวิเคราะห์การ
พัฒนาเครือข่าย บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จํากัด (บริษัทในกลุ่ม ปตท.)
ศิษย์เก่า ปาริชาต ช่อที่ ๓๙ (รหัส ๕๐) คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
กิจกรรม “ปลูกจิตสํานึกนิสิตผู้กู้ยืมกยศ.”
-เสร็จสิ้นกิจกรรมปัจฉิมพิธีการ
-พักรับประทานอาหารตามอัธยาศัย
-เยี่ยมชมกิจกรรมตามความสนใจ เช่น
 สอนแต่ ง หน้ า เพื่ อ พั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพ โดย ที ม งานจากเครื่ อ งสํ า อางค์ บี เ อสซี
ห้างไดอาน่า สาขาศรีภูวนาถ หาดใหญ่
 บริการตัดผม/ตกแต่งทรงผม โดยไม่คิดค่าบริการ โดยทีมงานจากโรงเรียนเสริมสวย
อินทนิน หาดใหญ่
ชมการแสดงสิ น ค้ า และผลิ ต ภั ณ ฑ์ เช่ น รถยนต์ โรงเรี ย นสอนขั บ รถยนต์
โทรศัพท์มือถือ เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย เป็นต้น
มีต่อหน้า ๒

-๒นิสิตกลุ่มที่ ๒ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์
(เฉพาะเอกเทคโนโลยีและสือ่ สารการศึกษา) จํานวน ๗๗๑ คน
เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมฯ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๔๕ – ๐๘.๓๐น., ๑๒.๐๐–๑๖.๐๐ น.
ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
เวลา
๐๖.๔๕- ๐๘.๓๐ น.

๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.

๑๒.๐๐ – ๑๒.๔๕ น.
๑๒.๔๕ – ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.

๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.

๑๕.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.
๑๕.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.
๑๖.๐๐ น.

รายการ
พิธสี งฆ์ (รับพรจากพระภิกษุและร่วมทําบุญตักบาตรอาหารแห้ง)
-พระภิกษุ จํานวน ๙ รูป ณ หอประชุมปาริชาต โดยมีนิสิตทุกคณะ ผู้บริหาร
คณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมพิธี
-เยี่ยมชมกิจกรรมตามความสนใจ เช่น
สอนแต่งหน้าเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ โดย ทีมงานจากเครื่องสําอางบีเอสซี
ห้างไดอาน่า สาขาศรีภูวนาถ หาดใหญ่
 บริการตัดผม/ตกแต่งทรงผม โดยไม่คิดค่าบริการ โดยทีมงานจากโรงเรียนเสริมสวย
อินทนิน หาดใหญ่
ชมการแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ เช่น รถยนต์ โรงเรียนสอนขับรถยนต์
โทรศัพท์มือถือ เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย เป็นต้น
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมพิธีการ
แจ้งรายละเอียดพิธีการปัจฉิมนิเทศ
บรรยายพิเศษ เรื่อง “ตั้งเป้าหมายชีวิตหลังก้าวจากรั้วมหาวิทยาลัย”
นายธรรศปิยะพงศ์ (ชื่อเดิมปิยะพงศ์) จันทร์ภาโส (โค้ชเต้) ตําแหน่งนักวิเคราะห์การ
พัฒนาเครือข่าย บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จํากัด (บริษัทในกลุ่ม ปตท.)
ศิษย์เก่า ปาริชาต ช่อที่ ๓๙ (รหัส ๕๐) คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
โอวาทจากผู้บริหารเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจแก่นิสิตที่กาํ ลังจะสําเร็จการศึกษา
โดย อธิการบดี รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา
คณบดี ค ณะคณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ คณบดี ค ณะศิ ล ปกรรมศาสตร์
และคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
พิธีราํ ลึกคุณอาจารย์
กิจกรรม “ปลูกจิตสํานึกนิสิตผู้กู้ยืมกยศ.”
เสร็จสิ้นกิจกรรมปัจฉิมพิธีการ
มีต่อหน้า ๓

-๓วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
เวลา
รายการ
๐๘.๓๐ น.
รับลงทะเบียนผู้สมัครงาน/นายจ้างสถานประกอบการ
๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. รับจองชุดครุยวิทยฐานะ ณ ห้อง กยศ. ชัน้ ๑ อาคารหอปาริชาต
๑๐.๐๐ น.
พิธีเปิดงาน TSU JOBFAIR 2018
-กล่าวรายงาน โดย จัดหางานจังหวัดสงขลา
-กล่าวต้อนรับ โดย อธิการบดี
-ประธานในพิธี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. สาธิตและฝึกอาชีพอิสระ ช่วงที่ ๑ จํานวน ๕ อย่าง
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. สาธิตและฝึกอาชีพอิสระ ช่วงที่ ๒ จํานวน ๕ อย่าง
หมายเหตุ
กิจกรรมสมัครงาน เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. จํานวน ๔๐ แห่ง มีขั้นตอน ดังนี้
- ลงทะเบียนสมัครงานล่วงหน้า ได้ที่เว็บไซต์ www.jobbkk.com/jobfair/event/tsu2018
- ดูตําแหน่งงานว่างจากป้ายประกาศตําแหน่งงานว่าง
- กรอกใบสมัครงานและแนบหลักฐานให้เรียบร้อย /ยื่นใบสมัคร สัมภาษณ์เบื้องต้นเข้าคูหา
นายจ้างตามหมายเลขที่กําหนด เพื่อยื่นใบสมัครงานและหลักฐานการสมัครงาน
หมายเหตุ

๑. การแต่งกายสําหรับนิสิตที่เข้าร่วมงานปัจฉิมนิเทศ
- นิสิตภาคปกติ แต่งกายชุดนิสิต /นิสิตภาคสมทบ แต่งกายชุดนิสิตหรือชุดสุภาพ
๒. การแต่งกายสําหรับนิสิตที่มาสมัครงานในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ขอให้แต่งกายชุด
นิสิตหรือชุดทํางานสุภาพเรียบร้อย (ห้ามใส่เสื้อยืด/ ชุดพละ/นิสิตหญิงห้ามสวมกางเกงมาสมัครงาน)
๓. ขอให้นิสิตเตรียมรูปถ่ายชุดครุยฯ ขนาด ๑ นิ้ว หรือ ๒ นิ้ว มาจํานวน ๑ รูป เพื่อจัดทํา
ระเบียนประวัติผู้สําเร็จการศึกษา (แบบฟอร์มสีฟ้า) โดยกรอกข้อมูลส่งในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑
******************

