หน้าที่ 1/3
ประกาศรายชื่อนิสิตระดับปริญญาตรีท่แี จ้งสาเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 แต่ไม่ผ่านกิจกรรม
ตามหลักสูตรพัฒนานิสิตนอกชั้นเรียน จึงอาจไม่สามารถสาเร็จการศึกษาได้ ตามข้อบังคับการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2552
ข้อมูล ณ วันที่ 3 2561
คาชี้แจง (**แจ้งเตือนครั้งที่ 1**)
ประกาศนี้จัดทาขึน้ เพื่อเป็นการแจ้งเตือนให้นสิ ิตระดับปริญญาตรีที่แจ้งขอสาเร็จการศึกษาประจาภาคเรียนที่ 3
ปีการศึกษา 2560 ที่มีรายชื่อตามประกาศของงานทะเบียนฯ (ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2561) ได้ตรวจสอบผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมตามโครงสร้างหลักสูตรพัฒนานิสิตนอกชั้นเรียนของตนเอง ซึ่งเป็นเงื่อนไขหนึ่งในการสาเร็จการศึกษา โดย
ได้มีประกาศฯ ให้นิสิตที่แจ้งสาเร็จการศึกษาตรวจสอบผลการเข้าร่วมกิจกรรมและดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องไปแล้ว
นั้น
แนวปฏิบัติ
1. ให้นิสิตทุกคนที่แจ้งจบแล้วตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมฯ ผ่านเว็บไซด์ระบบหลักสูตรพัฒนานิสิตนอกชั้น
เรียนของตนเองว่าถูกต้อง ครบถ้วนตามโครงสร้างหลักสูตรแล้วหรือไม่
2. นิสิตที่ไม่มีรายชื่อในประกาศนี้ สามารถตรวจสอบผลการผ่านหลักสูตรนอกชั้นเรียนจากเว็บไซด์ระบบงาน
ทะเบียนได้ประมาณวันที่ เดือนธันวาคม เป็นต้นไป
3. นิสิตที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ คือผู้ที่ทางภารกิจหลักสูตรพัฒนานิสิตนอกชั้นเรียน ตรวจสอบพบว่าแจ้งจบ
แล้วแต่ยังเข้าร่วมกิจกรรมฯ ไม่ครบตามโครงสร้างหลักสูตรพัฒนานิสติ นอกชัน้ เรียน
4. หากตรวจสอบแล้วพบข้อมูลผิดพลาดให้รีบติดต่อเจ้าหน้าที่โดยด่วนที่สุดภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561
เท่านั้น
5. สาหรับนิสิตที่ตกค้างกิจกรรมจริง ให้รบี ติดต่อเจ้าหน้าที่โดยด่วนที่สุดภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เท่านั้น
6. หากพ้นกาหนดเวลาตามข้อ 4 และ 5 หรือนิสติ ไม่ดาเนินการใดๆ ให้ถือว่านิสติ ไม่ประสงค์จะสาเร็จการศึกษาใน
ภาคเรียนนี้ ขอให้นิสิตรักษาสภาพการเป็นนิสิตเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมให้ครบในภาคเรียนถัดไป
7. นิสติ ที่แจ้งสาเร็จการศึกษาล่าช้าหลังจากนี้ มีหน้าที่ตอ้ งตรวจสอบผลการเข้าร่วมกิจกรรมของตนเองด้วย
*ชื่อย่อ/ชื่อกิจกรรมภายใต้หลักสูตร (สาหรับนิสิต รหัส 52-55)
SE = กิจกรรมเสริมสร้างคุณค่าแห่งตน
SD = กิจกรรมขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร
GM = กิจกรรมคิดเก่ง จาดี
MO = กิจกรรมละครสะท้อนคุณธรรม
PR = กิจกรรมปรับบุคลิกพิชิตงาน
ICT = กิจกรรม ICT กับการรูส้ ารสนเทศ (มี 1 และ 2)
EQ = กิจกรรมอีควิ ดี มีชัยไปกว่าครึ่ง
LE = กิจกรรมวิถีชีวติ กับเศรษฐกิจพอเพียง
SR = กิจกรรมสร้างสานึกรับผิดชอบต่อสังคม MC = กิจกรรมพหุวัฒนธรรมและการสื่อสาร
TE = กิจกรรมทักษิณศึกษา
QA = กิจกรรมนิสติ กับการประกันคุณภาพ (มี1และ2)
DP = กิจกรรมวินัยวัยนิสติ
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หน้าที่ 2/3
*ชื่อย่อ/ชื่อกิจกรรมภายใต้หลักสูตร (สาหรับนิสิต รหัส 56-59)
SE = กิจกรรมเสริมสร้างคุณค่าแห่งตน
DP = กิจกรรมวินัยวัยนิสิต
GM = กิจกรรมคิดเก่ง จาดี
SD = กิจกรรมขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร
ID1 = กิจกรรมบูรณาการ
ID4 = กิจกรรมบูรณาการ 4
EQ = กิจกรรมอีควิ ดี มีชัยไปกว่าครึ่ง
ICT1 = กิจกรรม ICT กับการรูส้ ารสนเทศ 1
SR = กิจกรรมสร้างสานึกรับผิดชอบต่อสังคม ICT2 = กิจกรรม ICT กับการรูส้ ารสนเทศ 2
ID2 = กิจกรรมบูรณาการ 2
QAL = กิจกรรมนิสิตกับการประกันคุณภาพเรียน
AL = กิจกรรมรูภ้ าษาอาเซียน
QAW = กิจกรรมนิสติ กับการประกันคุณภาพงาน
KC = กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ID5 = กิจกรรมบูรณาการ 5
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หน้าที่ 3/3
ประกาศรายชือ่ นิสิตระดับปริญญาตรีที่แจ้งสาเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
แต่ไม่ผ่านกิจกรรมตามหลักสูตรพัฒนานิสิตนอกชัน้ เรียน จึงอาจไม่สามารถสาเร็จการศึกษาได้
ตามข้อบังคับการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552
(ข้อมูล ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2561)
(ดูชื่อเต็มกิจกรรมจากประกาศหน้า 1 และ หน้าที่ 2)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ที่

รหัสนิสิต

ชือ่ -สกุล

วิชาเอก

1

581011342 นายกิตติ พฤติวิทยากุล

ภาษาจีน

SE EQ

2

581011392 นางสาวเบญญาภรณ์ เจริญการ

ภาษาจีน

SR

3

571011463 นางสาวอารยา ยามา

ภาษามลายู

กิจกรรมที่ตกค้าง

ID2 DP

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจกิจ
ที่

รหัสนิสิต

ชือ่ -สกุล

วิชาเอก

กิจกรรมที่ตกค้าง

1

551071174 นายนัยฤทธิ์ ตั้งประสพโชติ

การจัดการการค้าปลีก

SE GM EQ SD

2

571071120 นางสาวกาญจนา อนุยะโต

การจัดการการค้าปลีก

ICT2

3

571071162 นายสุรพงศ์ จันทร์ดา

การจัดการการค้าปลีก

SR ID2 ID4 ICT1

4

591077120 นางสาวดารีนา หีมเบ็ญหมาน

การตลาด

SE

5

591077123 นางสาวนาตาชา หมัดหมาน

การตลาด

SE

6

591077125 นางสาวลักษมี หมานระโต๊ะ

การตลาด

SE

7

591077160 นางสาวสุธิตา เบ็ญหลัง

การบัญชี

SE DP ICT2

หมายเหตุ : สาหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ที่ไม่ดําเนินการแจ้งความจํานงขอสําเร็จการศึกษาด้วยตนเอง (on-line) ผ่าน
WEB ทาง http://reg.tsu.ac.th/ ( ข้อมูล ณ วันที่ 14 ส.ค. - 12 ก.ย. 61 )ของระบบงานทะเบียนนิสิต นิสิตจะต้องตรวจสอบ
การเข้าร่วมกิจกรรมฯ ผ่านเว็บไซด์ระบบหลักสูตรพัฒนานิสิตนอกชั้นเรียนด้วยตนเองว่าถูกต้อง ครบถ้วนตามโครงสร้าง
หลักสูตรแล้วหรือไม่ หากมีข้อผิดพลาดกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่โดยด่วนและด้วยตนเองเท่านัน้
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