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คู่มือการใช้งานระบบลงทะเบียนดว้ยตนเอง (Free Enrollment) ส าหรับนักศึกษา รหสั 58 เป็นต้นไป 

คู่มือการลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง (Free Enrollment) 
ส าหรับนักศึกษา รหัส 58 เป็นต้นไป 

 
 นักศึกษาสามารถเข้าใช้งานระบบลงทะเบียนด้วยตนเอง ได้ที่เว็บไซต์  http://reg.ssru.ac.th  
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คู่มือการใช้งานระบบลงทะเบียนดว้ยตนเอง (Free Enrollment) ส าหรับนักศึกษา รหสั 58 เป็นต้นไป 

ให้เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ คือ รหัสนักศึกษา ส่วนรหัสผ่านให้ระบุ เลขบัตรประชาชน ของนักศึกษา 
หลังจากนักศึกษาเข้าสู่ระบบแล้ว จะได้ดังภาพ 
 

 
 
 เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ช่องส าหรับเข้าสู่ระบบจะหายไป แล้วปรากฏชื่อนักศึกษาบนแถบเมนู 
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คู่มือการใช้งานระบบลงทะเบียนดว้ยตนเอง (Free Enrollment) ส าหรับนักศึกษา รหสั 58 เป็นต้นไป 

กรณีที่นักศึกษาไม่ได้ใช้งานเป็นระยะเวลา 15 นาที หรือตามที่ระบบก าหนด จะมีข้อความแจ้งเตือน
ให้นักศึกษาคลิกท่ีเมนู “หน้าแรก” เพ่ือเข้าสู่ระบบใหม่อีกครั้ง 
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คู่มือการใช้งานระบบลงทะเบียนดว้ยตนเอง (Free Enrollment) ส าหรับนักศึกษา รหสั 58 เป็นต้นไป 

เมื่อต้องการลงทะเบียน ให้นักศึกษาเรียกเมนูใช้งานระบบการลงทะเบียน จากเมนู นักศึกษา -> 
ลงทะเบียนด้วยตนเอง (Free Enrollment) -> ลงทะเบียน/เพิ่ม-ถอนรายวิชา ตัวอย่างเมนูดังภาพข้างล่าง 
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คู่มือการใช้งานระบบลงทะเบียนดว้ยตนเอง (Free Enrollment) ส าหรับนักศึกษา รหสั 58 เป็นต้นไป 

เมื่อคลิกท่ีเมนูดังกล่าวจะแสดงหน้าจอเม่ือเข้าใช้งานครั้งแรก หรือยังไม่เคยยืนยันลงทะเบียน โดยจะมี
ปุ่ม “เพิ่ม-ถอนรายวิชาด้วยตนเอง” ดังภาพข้างล่าง 
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คู่มือการใช้งานระบบลงทะเบียนดว้ยตนเอง (Free Enrollment) ส าหรับนักศึกษา รหสั 58 เป็นต้นไป 

กรณีที่ต้องการเพ่ิม-ถอนรายวิชาใด ๆ สามารถกระท าได้ทุกช่วงเวลาที่ยังไม่หมดเขตการลงทะเบียน
เรียนทีเ่มนู นักศึกษา-> ลงทะเบียนด้วยตนเอง (Free Enrollment) -> ลงทะเบียน/เพิ่ม-ถอนรายวิชา 
 

เมื่อคลิกท่ีปุ่ม “เพิ่ม-ถอนรายวิชาด้วยตนเอง” กรณีท่ียังไม่เคยเพ่ิม-ถอนรายวิชาใดเลย จะปรากฏดัง
ภาพด้านล่าง 
 

 

 

  



หน้าท่ี  7 / 16 
 

คู่มือการใช้งานระบบลงทะเบียนดว้ยตนเอง (Free Enrollment) ส าหรับนักศึกษา รหสั 58 เป็นต้นไป 

การเพ่ิมรายวิชา 
 

เมื่อต้องการเพ่ิมรายวิชา ให้ท าการค้นหารายวิชาที่เปิดสอนในเทอมนี้  โดยกรอกรหัสวิชาหรือชื่อ
รายวิชา (ส่วนหนึ่งส่วนใดของชื่อวิชาหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของรหัสวิชาก็ได้) ลงไปในช่อง “ค้นหารายวิชา” ที่
ก าหนด แล้วคลิกปุ่ม “ค้นหา” จะแสดงรายวิชาที่เปิดสอนตามค าค้นที่ระบุ ดังภาพ 

 

เมื่อป้อนค าค้น เช่น ค าว่า “เทคโนโลยีเครือข่าย” แล้วคลิกปุ่ม ค้นหา จะปรากฏรายวิชา ตัวอย่างดัง
ภาพข้างล่าง 

 

หมายเหตุ : รายวิชาที่ปรากฏจะแสดงจ านวนที่นั่งทั้งหมด / ที่นั่งคงเหลือ  ถ้าหากท่ีนั่งคงเหลือมีค่า
เท่ากับศูนย์  หมายถึง รายวิชาในกลุม่เรียนดังกล่าวมีนักศึกษารายอื่นลงทะเบียนเต็มห้องเรียนแล้ว นักศึกษา
จะไม่สามารถเลือกลงทะเบียนในกลุ่มเรียนดังกล่าวได้ (ระบบจะไม่แสดงปุ่ม “เลือก” ดังตัวอย่าง) 
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คู่มือการใช้งานระบบลงทะเบียนดว้ยตนเอง (Free Enrollment) ส าหรับนักศึกษา รหสั 58 เป็นต้นไป 

เมื่อคลิกปุ่ม “เลือก” ที่รายวิชาที่ต้องการเพ่ิม รายวิชานั้นจะไปปรากฏในตารางแสดงรายวิชาที่
นักศึกษาต้องการลงทะเบียน 

 

 
  
 

 
กรณีท่ีเลือกรายวิชาซ้ าที่มีอยู่เดิมในระบบ จะปรากฏข้อความแจ้งเตือนให้ทราบ 
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คู่มือการใช้งานระบบลงทะเบียนดว้ยตนเอง (Free Enrollment) ส าหรับนักศึกษา รหสั 58 เป็นต้นไป 

กรณีที่รายวิชาที่เลือก มีตารางเรียนซ้ าซ้อนกับรายวิชาที่ลงทะเบียนไปก่อนหน้านั้นแล้ว จะปรากฏ
ข้อความแจ้งเตือนให้ทราบ 

 

 
 

 

กรณีที่รายวิชาที่เลือก มีผลการเรียนในภาคเรียนอ่ืน ๆ อยู่แล้ว จะปรากฏข้อความแจ้งเตือนให้ทราบ 
แต่ยังสามารถเพ่ิมรายดังกล่าวลงไปในระบบได้ (ทั้งนี้หากรายวิชาดังกล่าวมีผลการเรียนที่ผ่านเกณฑ์อยู่แล้ว ไม่
แนะน าให้ลงทะเบียนรายวิชานี้ซ้ า ยกเว้นกรณีต้องการลงทะเบียนเพื่อให้ได้ผลการเรียนที่ดีขึ้นกว่าเดิม) 
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คู่มือการใช้งานระบบลงทะเบียนดว้ยตนเอง (Free Enrollment) ส าหรับนักศึกษา รหสั 58 เป็นต้นไป 

การถอนรายวิชา 
 

เมื่อคลิกที่ปุ่ม “เพิ่ม-ถอนรายวิชาด้วยตนเอง” จะมีช่องตัวเลือกส าหรับถอนรายวิชาที่ไม่ต้องการ
ออกไปซึ่งอยู่ด้านหน้าคอลัมน์รหัสวิชา 
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คู่มือการใช้งานระบบลงทะเบียนดว้ยตนเอง (Free Enrollment) ส าหรับนักศึกษา รหสั 58 เป็นต้นไป 

เมื่อต้องการถอนรายวิชาออกไป  (หากยังไม่ได้คลิกปุ่ม “เพ่ิมถอนรายวิชาด้วยตนเอง” ให้คลิกปุ่มนี้
ก่อน)  ให้นักศึกษาคลิกเครื่องหมายถูกที่ช่อง “เลือก” อยู่หน้าคอลัมน์รหัสวิชาตามที่ต้องการ เสร็จแล้วให้คลิก
ปุ่ม “ถอนรายวิชาที่เลือก” แล้วคลิกปุ่ม “ยืนยัน” (หรือ “ยกเลิก” หากไม่ต้องการถอนออก) 
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คู่มือการใช้งานระบบลงทะเบียนดว้ยตนเอง (Free Enrollment) ส าหรับนักศึกษา รหสั 58 เป็นต้นไป 

หากต้องการยกเลิกการเพ่ิมหรือถอนรายวิชาที่ได้ท าไปแล้ว ให้กลับคืนมาเหมือนเดิม ให้ผู้ใช้คลิกที่ปุ่ม 
“ยกเลิกการแก้ไข” แล้วยืนยัน ระบบจะดึงข้อมูลการลงทะเบียนที่บันทึกไว้ครั้งสุดท้ายขึ้นมาแสดง 
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คู่มือการใช้งานระบบลงทะเบียนดว้ยตนเอง (Free Enrollment) ส าหรับนักศึกษา รหสั 58 เป็นต้นไป 

หากต้องการบันทึกข้อมูลลงระบบให้คลิกท่ีปุ่ม “ยืนยันลงทะเบียน” แล้วเลือก “ยืนยัน” จากนั้นให้
รอข้อความจากระบบแจ้งผลการบันทึก/ยืนยันการลงทะเบียน 

 
 

 
 
หมายเหตุ: ทุกครั้งที่มีการแก้ไขโดยการ เพ่ิม หรือ ถอนรายวิชา ก่อนออกจากระบบจะต้องคลิกปุ่ม “ยืนยัน
ลงทะเบียน” เพ่ือเป็นการบันทึกข้อมูลลงระบบ  หากไม่ต้องการบันทึกข้อมูล ผู้ใช้สามารถออกจากระบบได้
ทันที โดยระบบจะไม่ท าการบันทึกข้อมูลให้ (ระบบจะใช้ข้อมูลการคลิกปุ่มลงทะเบียนครั้งล่าสุดเท่านั้น)  
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คู่มือการใช้งานระบบลงทะเบียนดว้ยตนเอง (Free Enrollment) ส าหรับนักศึกษา รหสั 58 เป็นต้นไป 

เมื่อนักศึกษาคลิกปุ่ม “ยืนยันลงทะเบียน” และได้รับข้อความแจ้งผลการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว 
นักศึกษาสามารถพิมพ์ผลการลงทะเบียนเอาไว้ดูภายหลังได้ โดยการคลิกที่ปุ่ม “พิมพ์ใบรายงานการ
ลงทะเบียนเรียน” 
 

 
 

จะได้เอกสารออกมาในรูปแบบของไฟล์ PDF ซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์หรือมือถือหรืออุปกรณ์พกพาที่ใช้
งานจะต้องติดตั้งโปรแกรมจ าพวก PDF Reader เอาไว้ด้วยจึงจะสามารถอ่านเอกสารนี้ได้ 
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คู่มือการใช้งานระบบลงทะเบียนดว้ยตนเอง (Free Enrollment) ส าหรับนักศึกษา รหสั 58 เป็นต้นไป 

การตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียน 
 

เมื่อต้องการตรวจสอบผลการลงทะเบียนในภาคเรียนใด ๆ ให้นักศึกษาเรียกเมนูใช้งานระบบการ
ลงทะเบียน จากเมนู นักศึกษา -> ลงทะเบียนด้วยตนเอง (Free Enrollment) -> ตรวจสอบข้อมูลการ
ลงทะเบียน/ตารางเรียน    ตัวอย่างเมนูดังภาพข้างล่าง 

 

 
 

 เมื่อคลิกท่ีเมนูดังกล่าว จะปรากฏหน้าจอ ดังภาพในหน้าถัดไป  
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คู่มือการใช้งานระบบลงทะเบียนดว้ยตนเอง (Free Enrollment) ส าหรับนักศึกษา รหสั 58 เป็นต้นไป 

 
 
 ให้นักศึกษาระบุ ปีการศึกษา และ ภาคเรียนที่ ต้องการตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนหรือตาราง
เรียน  จากนั้นคลิกปุ่ม “แสดงผล” จะได้ผลลัพธ์ดังภาพข้างล่าง 
 

 
 
 เมื่อต้องการพิมพ์เป็นเอกสารออกมา ให้คลิกที่ปุ่ม “พิมพ์ใบรายงานการลงทะเบียนเรียน” จะได้
ผลลัพธ์เหมือนกับรายงานเดียวกับท่ีนักศึกษาลงทะเบียนในหน้าที่ 14 


