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ขอ้มูล ณ วันที่ 3 เมษายน 2561 

แนวปฏบิัติ

ประกาศรายชือ่นสิิตระดับปรญิญาตรท่ีีแจ้งส าเร็จการศึกษา ภาคเรยีนท่ี 2 ปกีารศึกษา 2560

แต่ไม่ผ่านกิจกรรมตามหลักสูตรพฒันานสิิตนอกชัน้เรยีน จงึอาจไม่สามารถส าเร็จการศึกษาได้

ตามข้อบังคับการศึกษาระดับปรญิญาตร ีพ.ศ. 2552

ค าชีแ้จง (**แจ้งเตือนครั้งท่ี 1**)

        

    *ชือ่ย่อ/ชือ่กิจกรรมภายใต้หลักสูตร (ส าหรับนสิิต รหัส 52-55)

        ประกาศนี้จัดท าขึ้นเพื่อเป็นการแจ้งเตือนให้นิสิตระดับปริญญาตรีที่แจ้งขอส าเร็จการศึกษาประจ าภาคเรียนที่ 2 ปี

การศึกษา2560 ที่มีรายชื่อตามประกาศของงานทะเบียนฯ (ข้อมูล ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561) ได้ตรวจสอบผลการเข้า

ร่วมกิจกรรมตามโครงสร้างหลักสูตรพัฒนานิสตินอกชัน้เรียนของตนเอง ซึ่งเป็นเงื่อนไขหนึ่งในการส าเร็จการศึกษา โดยได้

มีประกาศฯ ให้นิสติที่แจง้ส าเร็จการศึกษาตรวจสอบผลการเข้าร่วมกิจกรรมและด าเนนิการในส่วนที่เกี่ยวข้องไปแล้วนั้น 

1. ให้นสิิตทุกคนที่แจง้จบแล้วตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมฯ ผ่านเว็บไซด์ระบบหลักสูตรพัฒนานิสิตนอกช้ันเรียนขอ

ตนเองว่าถูกต้อง ครบถ้วนตามโครงสร้างหลักสูตรแลว้หรอืไม่  

2. นิสิตที่ไม่มีรายช่ือในประกาศนี้ สามารถตรวจสอบผลการผ่านหลักสูตรนอกช้ันเรียนจากเว็บไซด์ระบบงานทะเบียน

ได้ประมาณวันที่ 29 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป  

3. นิสิตที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ คือผู้ที่ทางภารกิจหลักสูตรพัฒนานิสิตนอกช้ันเรียน ตรวจสอบพบว่าแจ้งจบแล้วแต่

ยังเข้าร่วมกิจกรรมฯ ไม่ครบตามโครงสรา้งหลักสูตรพัฒนานิสตินอกชัน้เรียน   

4. หากตรวจสอบแล้วพบข้อมูลผิดพลาดให้รีบติดตอ่เจ้าหนา้ที่โดยด่วนที่สุดภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เท่านั้น 

5. ส าหรับนิสิตที่ตกค้างกิจกรรมจรงิ ให้รบีติดตอ่เจ้าหนา้ที่โดยด่วนที่สุดภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เท่านั้น 

6. หากพ้นก าหนดเวลาตามข้อ 4 และ 5 หรอืนิสติไม่ด าเนินการใดๆ ให้ถอืว่านิสติไม่ประสงคจ์ะส าเร็จการศึกษาในภาค

เรียนนี ้ขอให้นสิิตรักษาสภาพการเป็นนิสติเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมใหค้รบในภาคเรียนถัดไป 

7. นิสติที่แจง้ส าเร็จการศึกษาล่าช้าหลังจากนี้ มีหน้าที่ตอ้งตรวจสอบผลการเข้าร่วมกิจกรรมของตนเองดว้ย 
  

SE = กิจกรรมเสริมสร้างคุณค่าแห่งตน  SD  = กิจกรรมขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร 

GM = กิจกรรมคิดเก่ง จ าดี   MO  = กิจกรรมละครสะท้อนคุณธรรม 

PR = กิจกรรมปรับบุคลิกพิชิตงาน   ICT = กิจกรรม ICT กับการรูส้ารสนเทศ (มี 1 และ 2) 

EQ = กิจกรรมอีควิดี มีชัยไปกว่าครึ่ง  LE  = กิจกรรมวิถีชีวติกับเศรษฐกิจพอเพียง 

SR = กิจกรรมสร้างส านกึรับผดิชอบต่อสังคม  MC  = กิจกรรมพหุวัฒนธรรมและการสื่อสาร 

TE = กิจกรรมทักษิณศึกษา   QA  = กิจกรรมนิสติกับการประกันคุณภาพ (มี1และ2) 

DP = กิจกรรมวินัยวัยนิสิต 

  

ภารกิจหลักสูตรพฒันานสิตินอกชัน้เรยีน ฝ่ายกิจการนสิติวิทยาเขตสงขลา
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    *ชือ่ย่อ/ชือ่กิจกรรมภายใต้หลักสูตร (ส าหรับนสิิต รหัส 56-59)

SE  = กิจกรรมเสริมสร้างคุณค่าแห่งตน  SD  = กิจกรรมขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร 

GM  = กิจกรรมคิดเก่ง จ าดี   DP  = กิจกรรมวินัยวัยนิสิต 

ID1 = กิจกรรมบูรณาการ 1   ID4 = กิจกรรมบูรณาการ 4 

EQ  = กิจกรรมอีควิดี มีชัยไปกว่าครึ่ง  ICT1 = กิจกรรม ICT กับการรูส้ารสนเทศ 1 

SR  = กิจกรรมสร้างส านึกรับผิดชอบต่อสังคม  ICT2 = กิจกรรม ICT กับการรูส้ารสนเทศ 2 

ID2 = กิจกรรมบูรณาการ 2   QAL = กิจกรรมนสิิตกับการประกันคุณภาพเรียน 

AL  = กิจกรรมรูภ้าษาอาเซียน   QAW = กิจกรรมนิสติกับการประกันคุณภาพงาน 

KC  = กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม  ID5 = กิจกรรมบูรณาการ 5  

  

ภารกิจหลักสูตรพฒันานสิตินอกชัน้เรยีน ฝ่ายกิจการนสิติวิทยาเขตสงขลา



คณะศึกษาศาสตร์ หน้าท่ี 3/5      

(ขอ้มูล ณ วันที่ 3 เมษายน 2561 )

(ดูชื่อเต็มกจิกรรมจากประกาศหนา้ 1 และ หนา้ที่ 2)

ท่ี รหัสนสิิต ชือ่-สกุล วิชาเอก กิจกรรมท่ีตกค้าง

1 571011554 นางสาวจริชยา อนิทภูมิ สารสนเทศศกึษา DP / QAW

2 571011558 นางสาวตะวัน คงบัว สารสนเทศศกึษา QAW

3 571011559 นางสาวธนัชญา พฤคฌาญาณ สารสนเทศศกึษา QAW

4 571011562 นายนพัทธ มากเอยีด สารสนเทศศกึษา DP

5 571011563 นางสาวนัทธ์จรีา แซเ่ลา่ สารสนเทศศกึษา SR / QAW

6 571011568 นางสาวปาณิศา ไมตรีจติต์ สารสนเทศศกึษา QAW

7 571011569 นางสาวปานทิพย์ แกว้เอยีด สารสนเทศศกึษา QAW

8 571011570 นางสาวปาริชาต งดงาม สารสนเทศศกึษา ID2 / AL

9 571011571 นางสาวปิยนันท์ อุดมศลิป์ สารสนเทศศกึษา AL

10 571011573 นายพลกฤษณ์ รัตนะ สารสนเทศศกึษา GM / DP

11 571011577 นางสาวมณฑริา อนิราช สารสนเทศศกึษา SE / QAW

12 571011581 นางสาววราทิพย์ สุวรรณโณ สารสนเทศศกึษา DP / QAW

13 571011585 นางสาวศติา ถาวรศรี สารสนเทศศกึษา SE / QAW

14 571011591 นางสาวเสาวลักษณ์ มูสกิะชาติ สารสนเทศศกึษา DP / QAW

15 571011593 นางสาวอารีย์ญา เกื้อสกุล สารสนเทศศกึษา DP / QAW

16 571011595 นายฮานาฟ ีอสิอ สารสนเทศศกึษา QAW

ประกาศรายชือ่นสิิตระดับปรญิญาตรท่ีีแจ้งส าเร็จการศึกษา ภาคเรยีนท่ี 2 ปกีารศึกษา 2560 

แต่ไม่ผ่านกิจกรรมตามหลักสูตรพฒันานสิิตนอกชัน้เรยีน จงึอาจไม่สามารถส าเร็จการศึกษาได้  

ตามข้อบังคับการศึกษาระดับปรญิญาตร ีพ.ศ. 2552

คณะศึกษาศาสตร์

สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา (จ านวน 16 คน)

ภารกิจหลักสูตรพฒันานสิตินอกชัน้เรยีน ฝ่ายกิจการนสิติวิทยาเขตสงขลา
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ท่ี รหัสนสิิต ชือ่-สกุล วิชาเอก กิจกรรมท่ีตกค้าง

1 571031114 นางสาวกิง่แกว้ แซเ่อว้ เทคโนโลยีและสือ่สารการศกึษา QAW

2 571031117 นายณฐพรต ล าเจยีก เทคโนโลยีและสือ่สารการศกึษา ID2 / QAW

3 571031118 นางสาวณัฏฐา พุ่มโพฆัง เทคโนโลยีและสือ่สารการศกึษา SE / KC / ICT1

4 571031119 นายณัฐนนท์ สวัสดสิาร เทคโนโลยีและสือ่สารการศกึษา QAW

5 571031123 นายธนลักษณ์ ทองรักษา เทคโนโลยีและสือ่สารการศกึษา SE / QAW

6 571031124 นายธนาทร ทองรักษ์ เทคโนโลยีและสือ่สารการศกึษา ICT1

7 571031125 นายธัญเทพ สุริยปราการ เทคโนโลยีและสือ่สารการศกึษา QAW

8 571031126 นางสาวธัญลักษณ์ จติอารีย์ เทคโนโลยีและสือ่สารการศกึษา AL / ICT1 / QAW

9 571031128 นายธิตสิรร นามเสนาะ เทคโนโลยีและสือ่สารการศกึษา QAW

10 571031129 นายธีรภัทร์ เสยีมไหม เทคโนโลยีและสือ่สารการศกึษา SE / QAW

11 571031131 นางสาวนยูินตีา เลาะนะ เทคโนโลยีและสือ่สารการศกึษา QAW

12 571031132 นางสาวนูรีฮัน เดเบาะ เทคโนโลยีและสือ่สารการศกึษา QAW

13 571031136 นายพรมงคล แสงเสถยีร เทคโนโลยีและสือ่สารการศกึษา ID2 / QAW

14 571031138 นางสาวพชิญส์รีิ อักษรน า เทคโนโลยีและสือ่สารการศกึษา QAW

15 571031139 นางสาวพุทธิดา สุวรรณเนาว์ เทคโนโลยีและสือ่สารการศกึษา QAW

16 571031140 นางสาวภคมน สร้อยเสริมทรัพย์ เทคโนโลยีและสือ่สารการศกึษา SE / SR / ID2 / AL / QAW

17 571031145 นางสาวรอยฮานะห ์หะยีอับดุลเลาะ เทคโนโลยีและสือ่สารการศกึษา QAW

18 571031147 นางสาววมิลศริิ วสิมติะนันทน์ เทคโนโลยีและสือ่สารการศกึษา SE

19 571031156 นางสาวเสาวณีย์ รักเหมอืน เทคโนโลยีและสือ่สารการศกึษา SE

20 571031163 นางสาวอัสมา ดารามาลย์ เทคโนโลยีและสือ่สารการศกึษา EQ / ID2

21 571031164 นายอคิลาส ดอเลา๊ะ เทคโนโลยีและสือ่สารการศกึษา SE / SR / ID2 / QAW

สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา (จ านวน 21 คน)

ภารกิจหลักสูตรพฒันานสิตินอกชัน้เรยีน ฝ่ายกิจการนสิติวิทยาเขตสงขลา
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ขอ้มูล ณ วันที่ 3 เมษายน 2561 

ให้นสิิตทุกคนที่แจง้จบแล้วตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมฯ ผ่านเว็บไซด์ระบบหลักสูตรพัฒนานิสิตนอกช้ันเรียนขอ

นิสิตที่ไม่มีรายช่ือในประกาศนี้ สามารถตรวจสอบผลการผ่านหลักสูตรนอกช้ันเรียนจากเว็บไซด์ระบบงานทะเบียน

นิสิตที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ คือผู้ที่ทางภารกิจหลักสูตรพัฒนานิสิตนอกช้ันเรียน ตรวจสอบพบว่าแจ้งจบแล้วแต่

นิสติไม่ประสงคจ์ะส าเร็จการศึกษาในภาค
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