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คู่มือการใช้งานระบบลงทะเบียนดว้ยตนเอง (Free Enrollment) ส าหรับนักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

คู่มือการลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง (Free Enrollment) 
ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 
 นักศึกษาสามารถเข้าใช้งานระบบลงทะเบียนด้วยตนเอง ได้ที่เว็บไซต์  http://reg.ssru.ac.th  
 

 
 
หมายเหตุ : เพ่ือการแสดงผลที่ถูกต้องกรุณาเข้าเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Google Chrome รุ่นล่าสุด หรือ 
Microsoft Internet Explorer รุ่น 9.0 ขึ้นไป  
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คู่มือการใช้งานระบบลงทะเบียนดว้ยตนเอง (Free Enrollment) ส าหรับนักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ คือ รหัสนักศึกษา ส่วนรหัสผ่านให้ระบุ เลขบัตรประชาชน ของนักศึกษา 
หลังจากนักศึกษาเข้าสู่ระบบแล้ว จะได้ดังรูป 

 
 
 เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ช่องส าหรับเข้าสู่ระบบจะหายไป แล้วปรากฎชื่อนักศึกษาบนแถบเมนู 
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คู่มือการใช้งานระบบลงทะเบียนดว้ยตนเอง (Free Enrollment) ส าหรับนักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

กรณีที่นักศึกษาไม่ได้ใช้งานเป็นระยะเวลา 15 นาที หรือตามที่ระบบก าหนด จะมีข้อความแจ้งเตือน
ให้นักศึกษาคลิกท่ีเมนู “หน้าแรก” เพ่ือเข้าสู่ระบบใหม่อีกครั้ง 

 

  



หน้าท่ี  4 / 13 
 

คู่มือการใช้งานระบบลงทะเบียนดว้ยตนเอง (Free Enrollment) ส าหรับนักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

การลงทะเบียนเรียน 
เมื่อต้องการลงทะเบียน ให้นักศึกษาเรียกเมนูใช้งานระบบการลงทะเบียน จากเมนู นักศึกษา -> 

ลงทะเบียนด้วยตนเอง (Free Enrollment) -> ลงทะเบียน/เพ่ิม-ถอนรายวิชา 
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คู่มือการใช้งานระบบลงทะเบียนดว้ยตนเอง (Free Enrollment) ส าหรับนักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

จะแสดงหน้าจอเมื่อเข้าใช้งานครั้งแรก หรือยังไม่เคยยืนยันลงทะเบียน  โดยจะมีปุ่ม “เพ่ิม-ถอน
รายวิชาด้วยตนเอง” และปุ่ม “ยืนยันตามส ารับวิชาที่จัดให้” ดังภาพข้างล่าง 
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คู่มือการใช้งานระบบลงทะเบียนดว้ยตนเอง (Free Enrollment) ส าหรับนักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

กรณีคลิกปุ่ม “ยืนยันตามส ารับวิชาที่จัดให้” จะแสดงข้อความให้ผู้ใช้ยืนยันการลงทะเบียน 
 

 
 

หากเลือก “ยืนยัน” จะมีข้อความจากระบบ แจ้งว่า “บันทึกข้อมูลในระบบเรียบร้อยแล้ว” และแสดง
สถานะการลงทะเบียนว่านักศึกษายืนยันลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 
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คู่มือการใช้งานระบบลงทะเบียนดว้ยตนเอง (Free Enrollment) ส าหรับนักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

เมื่อนักศึกษายืนยันแล้วจะมีปุ่มให้เลือกด าเนินการต่อ อยู่ 2 ปุ่ม คือ “เพ่ิม-ถอนรายวิชาด้วยตนเอง” 
ส าหรับกรณีที่ต้องการแก้ไขโดยการเพ่ิมหรือถอนรายวิชาด้วยตนเอง  และปุ่ม “พิมพ์เอกสารยืนยัน
ลงทะเบียน” (ส าหรับเก็บไว้เป็นหลักฐาน ดังรูป หน้า 13) 
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คู่มือการใช้งานระบบลงทะเบียนดว้ยตนเอง (Free Enrollment) ส าหรับนักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

การเพิ่ม-ถอนรายวิชา 
กรณีที่ต้องการเพ่ิม-ถอนรายวิชาอ่ืน ๆ สามารถกระท าได้ทุกช่วงเวลาที่ยังไม่หมดเขตการลงทะเบียน

เรียน  ได้ที่เมนู นักศึกษา -> ลงทะเบียนโดยด้วยตนเอง (Free Enrollment) -> ลงทะเบียน/เพ่ิม-ถอน
รายวิชา 

เมื่อคลิกที่ปุ่ม “เพ่ิม-ถอนรายวิชาด้วยตนเอง” จะมีช่องตัวเลือกส าหรับถอนรายวิชาที่ไม่ต้องการ
ออกไปซึ่งอยู่ด้านหน้าคอลัมน์รหัสวิชา  และมีหน้าต่างให้ค้นหารายวิชาที่จะเพ่ิมรายวิชาอ่ืนเข้าไปใหม่ 

- กรณีลงทะเบียนเรียนครบตามจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนด ให้ด าเนินการถอนรายวิชาให้เรียบร้อย 
แล้วด าเนินการเพิ่มรายวิชา 

- กรณีลงทะเบียนเรียนไม่ครบตามจ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนด ให้ด าเนินการเพิ่มรายวิชาได้ 
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คู่มือการใช้งานระบบลงทะเบียนดว้ยตนเอง (Free Enrollment) ส าหรับนักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

การถอนรายวิชา 
ในกรณีที่ต้องการถอนรายวิชาออกไป  (หากยังไม่ได้คลิกปุ่ม “เพ่ิมถอนรายวิชาด้วยตนเอง” ให้คลิก

ปุ่มนี้ก่อน)  ให้นักศึกษาคลิกเครื่องหมายถูกที่ช่อง “เลือก” อยู่หน้าคอลัมน์รหัสวิชาตามที่ต้องการ เสร็จแล้วให้
คลิกปุ่ม “ถอนรายวิชาที่เลือก” แล้วยืนยัน (หรือยกเลิก หากไม่ต้องการถอนออก) 
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คู่มือการใช้งานระบบลงทะเบียนดว้ยตนเอง (Free Enrollment) ส าหรับนักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

การเพิ่มรายวิชา 
กรณีที่ต้องการเพ่ิมรายวิชา ให้ท าการค้นหารายวิชาที่เปิดสอนในเทอมนี้  โดยกรอกรหัสวิชาหรือชื่อ

รายวิชา (ส่วนหนึ่งส่วนใดของชื่อวิชาก็ได้) ลงไปในช่อง “ค้นหารายวิชา” ที่ก าหนด แล้วคลิกปุ่ม “ค้นหา” จะ
แสดงรายวิชาที่เปิดสอนตามค าค้นที่ระบุ ดังภาพ 
 

 
 

เมื่อคลิกปุ่ม “เลือก” ที่รายวิชาที่ต้องการ รายวิชานั้นจะไปปรากฎในตารางแสดงรายวิชาที่นักศึกษา
ต้องการลงทะเบียน 

 



หน้าท่ี  11 / 13 
 

คู่มือการใช้งานระบบลงทะเบียนดว้ยตนเอง (Free Enrollment) ส าหรับนักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

 กรณีท่ีเลือกรายวิชาซ้ าที่มีอยู่เดิมในระบบ จะปรากฎข้อความแจ้งเตือนให้ทราบ 
 

 
 

เมื่อมีการเพ่ิมหรือถอนรายวิชาใด ๆ แล้ว จะมีปุ่ม “ยกเลิกการแก้ไข” และปุ่ม “ยืนยันลงทะเบียน” 
ปรากฎขึ้นมา 

 
 

หากต้องการบันทึกข้อมูลลงระบบให้คลิกที่ปุ่ม “ยืนยันลงทะเบียน” แล้วเลือก “ยืนยัน” จากนั้นให้รอ
ข้อความจากระบบแจ้งผลการบันทึก/ยืนยันการลงทะเบียน 
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คู่มือการใช้งานระบบลงทะเบียนดว้ยตนเอง (Free Enrollment) ส าหรับนักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

การยกเลิกการเพิ่มหรือถอนรายวิชาที่ได้ท าไปแล้ว 
หากต้องการยกเลิกการเพ่ิมหรือถอนรายวิชาที่ได้ท าไปแล้ว ให้กลับคืนมาเหมือนเดิม ให้ผู้ใช้คลิกที่ปุ่ม 

“ยกเลิกการแก้ไข” แล้วยืนยัน ระบบจะดึงข้อมูลการลงทะเบียนที่บันทึกไว้ครั้งสุดท้ายข้ึนมาแสดง 
 

 
 

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

การพิมพ์ใบรายงานการลงทะเบียน 
เมื่อนักศึกษาคลิกปุ่ม “ยืนยันลงทะเบียน” และได้รับข้อความแจ้งผลการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว 

นักศึกษาสามารถพิมพ์ผลการลงทะเบียนเอาไว้ดูภายหลังได้ โดยการคลิกที่ปุ่ม “พิมพ์เอกสารยืนยัน
ลงทะเบียน” 
 

 
 

จะได้เอกสารออกมาในรูปแบบของไฟล์ PDF ซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์หรือมือถือหรืออุปกรณ์พกพาที่ใช้
งานจะต้องติดตั้งโปรแกรมจ าพวก PDF Reader เอาไว้ด้วยจึงจะสามารถอ่านเอกสารนี้ได้ 

 

 
 


