
 

 

 

 

ประกาศกลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษา  มหาวิทยาลัยทักษิณ 

เรื่อง ให้นิสิตระดบัปริญญาตรแีละระดับบัณฑติศึกษา ที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา 

ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564  ด าเนินการเกี่ยวกับการขอส าเร็จการศึกษา 

………………........................……. 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ .ศ. 2559  ข้อ 37.1 และข้อบังคับ

มหาวิทยาลัย ทักษิณว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ .ศ. 2559 ข้อ 45.1 ความว่า “การส าเร็จการศึกษานิสิต

ต้องแจ้งชื่อต่องานทะเบียนฯ เพื่อขอส าเร็จการศึกษาภายในเวลา 1 เดือนนับแต่วันเปิดภาคเรียนนั้น หากพ้น

ก าหนดเวลานิสิตต้องยื่นค าร้องต่อนายทะเบียน เพื่อขออนุมัติแจ้งขอส าเร็จการศึกษาช้า ทั้งนี้ต้องจ่ายค่าปรับขอแจ้ง

ส าเร็จการศึกษาช้าตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด” กลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษา จึงประกาศให้นิสิต 

ที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 และประสงค์จะส าเร็จการศึกษาด าเนินการตามขั้นตอน 

ดังนี้ 

 1.  ให้นิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 

2564 ด าเนินการแจ้งส าเร็จการศึกษาด้วยตนเอง ผ่านระบบออนไลน์ ที่ http://enroll.tsu.ac.th/  โดยเลือกเมนู 

แจ้งส าเร็จการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564  ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2564  และด าเนินการดังนี้ 

       1.1  ให้นิสิตตรวจสอบชื่อ – นามสกุล หากไม่ถูกต้องให้แจ้งเจ้าหน้าที่กลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตฯ 

เพื่อขอแก้ไข พร้อมระบุที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้หลังส าเร็จการศึกษา  

      1.2  บันทึกที่อยู่จัดส่งเอกสารส าเร็จการศึกษาทางไปรษณีย์ โดยระบุที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์  

ที่ชัดเจนและมั่นใจว่ามีผู้รับเอกสารแน่นอน 

      1.3  ให้นิสิตพิมพ์ใบช าระเงินและช าระเงินระหว่างวันที่ 24 - 31 มกราคม 2565 โดยช าระเงินที่

ธนาคารตาม Bill Payment หรือช าระผ่านทางช่องทางออนไลน์ของธนาคาร ส าหรับหลักฐานแจ้งส าเร็จการศึกษา

เมื่อนิสิตพิมพ์แล้วให้เก็บไว้กับตนเองจนกว่าจะส าเร็จการศึกษา กรณีที่นิสิตเคยแจ้งส าเร็จการศึกษาและช าระเงินไว้

แล้วแต่ไม่ส าเร็จการศึกษาในภาคเรียนนั้นๆ ให้ด าเนินการดังนี้ 

       1.3.1  กรณีใบช าระเงินมียอดที่ต้องช าระ ให้นิสิตด าเนินการตามข้อ 1.3 

       1.3.2  กรณีใบช าระเงินไม่มียอดที่ต้องช าระ ให้นิสิตพิมพ์ใบช าระเงินแล้วเก็บไว้กับตนเองจนกว่าจะ

ส าเร็จการศึกษา  

 2.  นิสิตตรวจสอบรายชื่อที่แจ้งคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาที่ http://enroll.tsu.ac.th/  (ประกาศรายชื่อ

วันที่ 29 ธันวาคม 2564)    

http://enroll.tsu.ac.th/
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 3.  นิสิตที่ไม่ได้ด าเนินการแจ้งส าเร็จการศึกษาตามวันที่ระบุไว้ในข้อ 1. ต้องยื่นค าร้องเพื่อขออนุมัติแจ้ง

ส าเร็จการศึกษาช้าและต้องจ่ายค่าปรับแจ้งส าเร็จการศึกษาช้าตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด (วันละ 50 บาท) 

 4.  ก าหนดวันส่งรูปถ่ายชุดครุยภาพสี ขนาด 2 นิ้ว จ านวน 2 รูป ระหว่างวันที่ 24 - 31 มกราคม 2565 

โดยให้นิสิตจัดส่งทางไปรษณีย์ ตามวิทยาเขตที่นิสิตสังกัด ตามที่อยู่ดังนี้  

      วิทยาเขตสงขลา : ที่อยู ่ กลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตฯ  มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 หมู่ 4  

ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา  90000  โทรศัพท์ 074-317644   

      วิทยาเขตพัทลุง : ที่อยู ่  กลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตฯ  มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง  222 หมู่ 2  

ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210  โทรศัพท์ 074-673206 หรือ 074-609600 ต่อ 7170-7173 

      -  รูปถ่ายสวมครุยวิทยฐานะและติดเข็มวิทยฐานะ ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด าหรือสีชา หน้าตรง ตัวตรง   

      -  ต้องเป็นรูปถ่ายที่เหมาะสมที่จะใช้แสดงว่าเป็นบัณฑิตของมหาวิทยาลัยทักษิณ 

      -  เขียนชื่อ - สกุล  รหัสประจ าตัว และวิชาเอก ให้ชัดเจนหลังรูปถ่าย (ใช้ปากกาลูกลื่น) 

      -  ตัวอย่างรูปถ่ายที่ถูกต้องสามารถดูได้ที่ http://enroll.tsu.ac.th/ 

 5. กลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตฯ จะประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อตรวจสอบพันธะ

ของนิสิต ในกรณีที่นิสิตมีพันธะกับหน่วยงานใด และไม่ด าเนินการล้างพันธะ กลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตฯ จะไม่เสนอชื่อ

ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติผลส าเร็จการศึกษา (ให้นิสิตติดตามผลการตรวจสอบพันธะของตนเองได้ทาง 

https://mis.reg.tsu.ac.th/obligation_new หลังการสอบปลายภาค) 

 6. กรณีที่นิสิตส าเร็จการศึกษาก่อนเกณฑ์ที่ก าหนด (จบเร็วกว่าแผนการเรียนที่ก าหนดไว้ตามหลักสูตร)  

นิสิตต้องช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายให้ครบตามจ านวนที่ก าหนดไว้ตลอดหลักสูตร ตามประกาศ

มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง ก าหนดค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบ ารุงและค่าเล่าเรียน (เพิ่มเติม)  ลงวันที่ 18 มีนาคม 

2560 

 7. นิสิตที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาให้ส าเร็จการศึกษาในภาคเรียนนี้ จะเข้ารับพระราชทานปริญญา

บัตรในปี พ.ศ. 2566 ทั้งนี้นิสิตจะต้องติดตามข่าวก าหนดการ วันและเวลา พิธีพระราชทานปริญญาบัตรด้วยตนเองได้

ทาง www.tsu.ac.th 

 8. วันที่ส าเร็จการศึกษาที่แสดงในใบรับรองคุณวุฒิและใบแสดงผลการเรียนสะสม ประจ าภาคเรียนที่ 2 

ปีการศึกษา 2564  คือ วันที่ 18 เมษายน 2565 

 9.  วันที่รับเอกสารส าเร็จการศึกษา (ใบรับรองคุณวุฒิ  ใบแสดงผลการเรียนสะสม) คือ วันที่ 18 พฤษภาคม 

2565 

 ส าหรับนิสิตที่ได้แจ้งขอส าเร็จการศึกษาไว้แล้ว แต่ไม่ส าเร็จการศึกษา เนื่องจากค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมไม่ถึง  

2.00 (ปริญญาตรี) หรือ 3.00 (บัณฑิตศึกษา) หรือได้ค่าระดับขั้น F หรือ I ในบางรายวิชาหรือติดโทษทางวินัยหรือ

เพราะมหาวิทยาลัยไม่อนุมัติให้ส าเร็จการศึกษา นิสิตจะต้องด าเนินการแจ้งความจ านงขอส าเร็จการศึกษาใหม่ 

ในภาคเรียนถัดไปที่นิสิตประสงค์จะส าเร็จการศึกษา 

http://enroll.tsu.ac.th/
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 ในกรณีที่นิสิตไม่ส าเร็จการศึกษา ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เพราะได้รับค่าระดับขั้น I หรือเพราะ

มหาวิทยาลัยไม่อนุมัติให้ส าเร็จการศึกษา ในภาคเรียนถัดไปหากนิสิตไม่มีรายวิชาที่ต้องลงทะเบียนเรียนแต่ประสงค์จะ

ส าเร็จการศึกษา นิสิตจะต้องด าเนินการรักษาสภาพการเป็นนิสิตด้วย 

 จึงประกาศมาเพื่อทราบและด าเนินการ 

  ประกาศ  ณ  วันที่   22   พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564 

 

 

 

         (นางโสภนิ  วัฒนเมธาว)ี 

                            นายทะเบียนมหาวิทยาลยัทักษิณ 

 

 

 

***นิสิตสามารถตรวจสอบจบได้ ที่   http://enroll.tsu.ac.th/  และถ้าตรวจสอบแล้วมปีัญหาสงสัยอย่างไร    

    ให้ติดต่อ   กลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตฯ วทิยาเขตสงขลา  :   คุณอุกกฤช  คงคาลัย โทร. 074 317644 

                  กลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตฯ วทิยาเขตพัทลงุ   :   คุณโสภิน  วฒันเมธาว ี   โทร. 074 673206 

 

 

 

http://enroll.tsu.ac.th/

