
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ 
เรื่อง  กําหนดวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเปน็นสิิตออนไลน์ และกําหนดการลงทะเบียนออนไลน ์

สําหรบับคุคลที่มหาวิทยาลยัรับเข้าเป็นนสิิตระดับปรญิญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา  ปีการศึกษา 2563 
(ฉบับเปลี่ยนแปลง) 

……….............………….. 
 

 เพื่อให้การดําเนินงานเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต สําหรับบุคคลที่มหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นนิสิตเป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 อาศัยอํานาจตาม
ความในมาตรา 27 และมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2551 ประกอบกับคําส่ังมหาวิทยาลัยทักษิณ  
ที่ 1551/2562 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เรื่อง มอบอํานาจให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัติหน้าที่แทน
อธิการบดี  จึงให้บุคคลที่มหาวิทยาลัยทักษิณรับเข้าเป็นนิสิต ปีการศึกษา 2563 ดําเนินการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต ตาม
กําหนดการและขั้นตอนดังนี้ 
1.  กําหนดการเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต และกําหนดการลงทะเบียน 

กิจกรรม วัน เดือน ปี เว็บไซต์ที่ติดต่อ
1.1  งานทะเบยีนประกาศรหสัประจําตัวนิสิต วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 https://enroll.tsu.ac.th/
1.2  รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตออนไลน์ วันที่ 1 – 15 มถิุนายน 2563 https://edis.tsu.ac.th/
1.3  บันทกึระเบียนประวัตินิสิตใหม่ออนไลน์ วันที่ 16 – 21 มิถุนายน 2563 https://enroll.tsu.ac.th/
1.4  นิสิตใหม่ลงทะเบียนออนไลน์ วันที่ 16 – 21 มิถุนายน 2563 https://enroll.tsu.ac.th/
1.5  นิสิตใหมเ่ปล่ียนแปลง เพิม่ถอนรายวิชา 22 – 29 มถิุนายน 2563 https://enroll.tsu.ac.th/
1.6  วันเปิดภาคเรียน (วันเริ่มต้นเรียน) 29 มถิุนายน 2563 ติดตามข้อมูลจาก https://www.tsu.ac.th/

1.7  วันพิมพใ์บชําระเงิน (Bill Payment) 30 มถิุนายน – 9 ตุลาคม 2563 https://enroll.tsu.ac.th/ 
1.8  วันชําระเงนิค่าธรรมเนยีมการศึกษา 30 มถิุนายน – 9 ตุลาคม 2563 ระบุข้อมูลไว้ตาม Bill Payment 
1.9  วันถ่ายรูปชุดนิสิต และวันเปิดบัญช ี
      ธนาคารของธนาคารไทยพาณิชย ์

มหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบ
ภายหลังเมื่อมหาวทิยาลัยเปิดทําการปกติ  

และจัดใหม้ีการเรยีนการสอนปกต ิ

https://enroll.tsu.ac.th/

 
 

2.  ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 2.1  การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตออนไลน์ 
  2.1.1 เอกสารที่ใช้ในการรายงานตัว  บุคคลที่จะรายงานตัวเป็นนิสิตต้องเตรียมเอกสารในรูปแบบไฟล์ .JPG 
และ .PDF ตามประเภทของเอกสาร  สามารถศึกษาข้อมูลการเตรียมเอกสารเพื่ อรายงานตัวขึ้นทะเบียนนิ สิต  และ 
การใช้งานระบบได้จากคู่มือแนะนําการรายงานตัวออนไลน์ที่เว็บไซต์  https://edis.tsu.ac.th/  
  2.1.2 การรายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิตจะสมบูรณ์ ต่อเมื่อบุคคลที่รายงานตัวได้อัพโหลดเอกสารในรูปแบบไฟล์
ตามที่กําหนดได้ถูกต้อง ครบถ้วน และยินยอมการยื่นเอกสารเพื่อรายงานตัวเป็นนิสิตแล้ว 



2 
 

  2.1.3 การอัพโหลดเอกสารขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตนั้น ต้องเป็นเอกสารที่ถูกต้อง ชัดเจน และเป็นเอกสารของ
นิสิตเอง หากงานทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษาตรวจสอบพบว่า เอกสารที่อัพโหลดมีการปลอมแปลงหรือนําของบุคคลอื่นมา
ยื่นไว้ต่อมหาวิทยาลัยจะถือว่าเอกสารน้ันเป็นโมฆะ และอาจถูกตัดสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยทักษิณ 
  2.1.4  การเข้าสู่ระบบรายงานตัวเป็นนิสิต  กําหนดให้ใช้รหัสประจําตัวนิสิต 9 หลัก และรหัสผ่าน เป็นเลข 5 
หลักสุดท้ายของเลขบัตรประจําตัวประชาชน  (รหัสประจําตัวนิสิต 9 หลัก จะประกาศผ่านเว็บไซต์  https://enroll.tsu.ac.th/  
เมนู ข่าวประกาศ)  โดยรหัสประจําตัวนิสิตแต่ละหลักมีความหมายดังนี้  631011001  << 63_1_011_001>> 
   -  ตัวเลข 2 หลักแรก 63 หมายถึง ปีการศึกษาที่นิสิตเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยทักษิณ 
   -  ตัวเลขหลักที่ 3 1 หมายถึง วิทยาเขตที่นิสิตสังกัด 
   -  ตัวเลขหลักที่ 4 – 6  011 หมายถึง คณะที่นิสิตสังกัด 
   -  ตัวเลขหลักที่ 7 – 9  001 หมายถึง ลําดับที่ของนิสิตในคณะที่สังกัด  
 2.2 การบันทึกระเบียนประวัตินิสิตใหม่  
  2.2.1 การบันทึกระเบียนประวัตินิสิต นิสิตต้องทําการรายงานตัวและอัพโหลดเอกสารการรายงานตัวขึ้น
ทะเบียนเป็นนิสิต (ตามข้อ 2.1) ให้เรียบร้อยก่อนจึงจะสามารถบันทึกระเบียนประวัตินิสิตใหม่ได้   
  2.2.2  นิสิตต้องบันทึกข้อมูลที่เป็นจริงเท่านั้น เพราะข้อมูลประวัตินิสิตถือเป็นฐานข้อมูลส่วนบุคคลที่สําคัญที่
มหาวิทยาลัยจะนําไปใช้เพื่อจัดกระบวนการเรียนการสอน  การขอกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา การออกหลักฐานการศึกษาต่าง ๆ  
การสนับสนุนค่าอินเทอร์เน็ต  และการส่งข้อมูลให้กับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นต้น 
  2.2.3 การเข้าระบบบันทึกระเบียนประวัตินิสิต กําหนดให้ใช้รหัสประจําตัวนิสิต 9 หลัก และรหัสผ่าน เป็น
เลข  5  หลักสุ ดท้ ายของเลข บัตรประจํ า ตัวประชาชน   (รหั สประจํ าตั วนิ สิต  9  ห ลัก  จะประกาศ ผ่าน เว็บ ไซต์  
https://enroll.tsu.ac.th/  เมนู ข่าวประกาศ) ซึ่งรหัสผ่านเมื่อนิสิตเข้าบันทึกระเบียนประวัตินิสิตแล้ว จะสามารถเปล่ียนแปลง
รหัสผ่านได้ด้วยตนเอง 
  2.2.4 นิสิตที่ไม่บันทึกระเบียนประวัตินิสิต จะไม่สามารถเข้าระบบการลงทะเบียนออนไลน์ได้ 
  2.2.5 เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่าเบาบางลง และมหาวิทยาลัยเปิดให้มีการเรียน 
การสอนในห้องเรียนตามปกติ  ให้นิสิตนําส่งสําเนาใบแสดงผลการเรียน (ใบ ปพ.1) ถ่ายเอกสารหน้าหลัง จํานวน 1 ฉบับ พร้อม
เขียนเลขประจําตัวนิสิต และลงชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง ทั้งนี้งานทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษา จะประกาศให้ทราบอีกครั้งใน
ภายหลัง 
 2.3 การลงทะเบียนออนไลน์ การเปลี่ยนแปลง/เพิ่มถอนรายวิชาออนไลน์ 
  2.3.1 การลงทะเบียนออนไลน์ นิสิตจะทําการลงทะเบียนออนไลน์ได้ ก็ต่อเมื่อได้รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็น
นิสิต อัพโหลดเอกสารรายงานตัวเรียบร้อยสมบูรณ์  และบันทึกระเบียนประวัตินิสิตครบถ้วนสมบูรณ์ จึงจะสามารถเข้าเมนู
ลงทะเบียนออนไลน์ได้ 
  2.3.2 ก่อนการลงทะเบียนนิสิตควรศึกษาคู่มือต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ ได้แก่ หลักสูตร,
โครงสร้างหลักสูตร, แผนการเรียน, ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษา, ประกาศและระเบียบต่างๆ ดังนี้ 
   -  คู่มือการศึกษาและข้อบังคับ  สามารถดูได้จากเว็บไซต์  https://www.tsu.ac.th/   
      >>  เลือก นิสิต/การศึกษา >> เลือก หลักสูตร/คู่มือการศึกษา   
   -   หลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร แผนการเรียน  สามารถดูได้จากเว็บไซต์ https://enroll.tsu.ac.th/ 
       เมนู : คู่มือการศึกษา 
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  2.3.3  นิสิตสามารถศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียนออนไลน์ ได้จากวีดิทัศน์แนะนําการใช้งานระบบทะเบียนนิสิต 
ที่เว็บไซต์ https://enroll.tsu.ac.th/ เมนู : วีดิทัศน์แนะนําการใช้งานระบบทะเบียนนิสิต  
  2.3.4 การเข้าระบบลงทะเบียนออนไลน์ กําหนดให้ใช้รหัสประจําตัวนิสิต 9 หลัก และรหัสผ่านเป็นรหัส
เดียวกันกับการบันทึกระเบียนประวัตินิสิต  
  2.3.5 กําหนดการลงทะเบียนออนไลน์ (ตามข้อ 1.4) การเปล่ียนแปลง/เพิ่มถอนรายวิชาออนไลน์ (ตามข้อ 1.5) 
นิสิตต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่กําหนดไว้ในตารางข้างต้น  
 2.4  การชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 
  2.4.1  นิสิตสามารถพิมพ์ใบแจ้งชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา (Bill Payment) (ตามข้อ 1.7) จาก 
https://enroll.tsu.ac.th/ เมนู ค่าลงทะเบียน และชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร หรือสแกนบาร์โค้ดเพื่อชําระเงินออนไลน์  
ภายในวันที่มหาวิทยาลัยกําหนดให้ชําระเงิน (ตามข้อ 1.8) หากพ้นกําหนดวันดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะคัดช่ือนิสิตพ้นสภาพ 
 2.5 ข้อมูลการติดต่อ 
  2.5.1  งานทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษา วิทยาเขตสงขลา  โทรศัพท์ 0-7431-7644   
  2.5.2  งานทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษา วิทยาเขตพัทลุง โทรศัพท์ 0-7467-3206 หรือ 
0-7460-9600 ต่อ 7170 – 7173 
  2.5.3  Facebook  งานทะเบียนนิสิต วิทยาเขตสงขลา ชื่อ งานทะเบียนนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ 
  2.5.4  Facebook  เพจงานทะเบียนนิสิต วิทยาเขตพัทลุง ชื่อ งานทะเบียนนิสิต ม.ทักษิณ พัทลุง   
 

 จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
  

  ประกาศ ณ วันที ่ 7  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 
 
 
 
 

   
 (รองศาสตราจารย์เกษม  อัศวตรีรัตนกุล) 
 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัติหน้าที่แทน 
 อธิการบดีมหาวทิยาลัยทกัษณิ 

 
 
 

 
 


