
ระบบงานทะเบียนออนไลน 

 การคนหาวิชาเรียนตามช่ือหลักสูตร 
 การเขาสูระบบทะเบียนออนไลน 
 การคนหารายวิชา 
 ขั้นตอนการลงทะเบียนออนไลน     

• แบบที่ 1  ตามแผนการเรียน 
• แบบที่ 2  เลือกรายวิชาดวยตนเอง 

 การลงทะเบียน สําหรับ Thesis และ IS 

 ตรวจสอบผลการลงทะเบียน และพิมพใบแจงยอดชําระเงิน 
 ตรวจสอบตารางเรียน และตารางสอบ 
 ตรวจสอบผลการศึกษา 
4 
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การคนหาวิชาเรียนตามช่ือหลักสูตร 



การคนหาวิชาเรียนตามชื่อหลักสูตร 

1. เปดเว็บไซต http://reg.pim.ac.th 
2. คลิ๊กปุม “หลักสูตรท่ีเปดสอน” บริเวณเมนดูาน

ซายมือ  
3. เลือกคณะวชิา เพื่อคนหาหลักสูตร 
4. คลิ๊ก Link รหัสวิชา เพื่อดูรายละเอียดวิชา 
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การคนหาวิชาเรียนตามชื่อหลักสูตร 
1. เปดเว็บไซต http://reg.pim.ac.th   

พิมพ URL: 

“http://reg.pim.ac.th” 

1 
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การคนหาวิชาเรียนตามชื่อหลักสูตร 

2. คลิ๊กปุม “ หลักสูตรที่เปดสอน ” บริเวณเมนูดานซายมือ 

คลิ๊กปุม  

“หลักสูตรท่ีเปดสอน” 

2 

8 



การคนหาวิชาเรียนตามหลักสูตร 

•  เลือกคณะวิชา เพื่อคนหาหลักสูตร 3 

คลิ๊กเพื่อเลือก  

คณะวิชา 

9 



การคนหาวิชาเรียนตามชื่อหลักสูตร 

•  คลิ๊ก Link หลักสูตรที่ตองการ 4 

เชน  

คณะบริหารธุรกิจ 

หลักสูตรการจัดการ

ธุรกิจคาปลีก (แผน ก) 

10 



การคนหาวิชาเรียนตามชื่อหลักสูตร 

•  คลิ๊ก Link รหัสวิชาเพื่อดูรายละเอียด 4 

แสดงโครงสรางหลักสูตร  

และ รายวิชา 

11 



การคนหาวิชาเรียนตามชื่อหลักสูตร 

แสดงขอมูลรายวิชา 

12 



การเขาสูระบบทะเบียนออนไลน 



การเขาสูระบบทะเบียนออนไลน 

1. เปดเว็บไซต http://reg.pim.ac.th  
2. คลิ๊กปุม “เขาสูระบบ” บริเวณเมนูดานซายมือ  
3. กรอกชื่อผูใช (Username) และรหัสผาน 
4. คลิ๊กปุม “เขาสูระบบ” ดานลาง 

14 
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การเขาสูระบบทะเบียนออนไลน 
     เปดเว็บไซต http://reg.pim.ac.th แลวคล๊ิกปุม “เขาสูระบบ” 

 

1 

คลิ๊กปุม “เขาสูระบบ” 

15 
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การเขาสูระบบทะเบียนออนไลน 
     กรอกช่ือผูใช ดวย Username ของนักศึกษา และ รหัสผาน 

 

2 

คลิ๊กปุม “เขาสูระบบ” 16 



การเขาสูระบบทะเบียนออนไลน 

17 



การคนหารายวิชา 



การคนหารายวิชา 

1. เปดเว็บไซต http://reg.pim.ac.th และเขาสูระบบ 
แลวคลิ๊กปุม “คนหารายวิชา” 

2. เลือกคณะวชิา ภาคการศึกษา และปการศึกษา แลว
กดปุม “คนหา”  

3. คลิ๊กบน Link รหัสวิชา เพื่อเขาดรูายละเอียด 
4. ตรวจสอบรายวิชา อาจารยผูสอน กลุมเรียน และ

วันเวลาเรียน เพื่อนําไปทําการลงทะเบียนตอไป 

19 
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การคนหารายวิชา 
     เขาสูระบบ แลวคล๊ิกปุม “คนหารายวิชา” บนแถบเมนูดานซายมือ 

 

1 

คลิ๊กปุม “คนหารายวิชา” 

20 



การคนหารายวิชา 
     เลือกคณะวิชา ภาคการศึกษา และปการศึกษา แลวกดปุม “คนหา” 

 

2 

กรอกขอมูลรายวิชา 
คลิ๊กปุม 

“คนหา” 

21 



การคนหารายวิชา 
     คล๊ิกบน Link รหัสวิชา เพื่อเขาดูรายละเอียด 

 

3 

คลิ๊ก Link 

รหัสวิชา 

22 



การคนหารายวิชา 

ขอมูลรายวิชา 

23 



ขั้นตอนการลงทะเบียนออนไลน 
(แบบที่ 1 ตามแผนการเรียน) 



ขั้นตอนการลงทะเบียนออนไลน 
(แบบท่ี 1 ตามแผนการเรียน) 

1. เปดเว็บไซต http://reg.pim.ac.th เขาสูระบบ แลว
คลิ๊กปุม “ลงทะเบียน” 

2. คลิ๊กปุม “ดงึรายวิชาจากแผน” 
3. ตรวจสอบรายวิชาท่ีตองการลงทะเบียน แลวคลิ๊ก

ปุม “ยนืยนัการลงทะเบียน” (ครัง้ท่ี 1) 
4. คลิ๊กปุม “ยนืยันการลงทะเบียน” (ครั้งท่ี 2) 
5. ดูผลลพัธการลงทะเบียน โดยคลิก๊ปุม “ผลการ

ลงทะเบียน” 
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ขั้นตอนการลงทะเบียนออนไลน 
(แบบท่ี 1 ตามแผนการเรียน) 

    Log in เพื่อเขาสูระบบทะเบียนออนไลน แลวคล๊ิกปุม “ลงทะเบียน”  

 

1 

คลิ๊กปุม 

“ลงทะเบียน” 

26 



ขั้นตอนการลงทะเบียนออนไลน 
(แบบท่ี 1 ตามแผนการเรียน) 

    คล๊ิกปุม “ดึงรายวิชาจากแผน”  

 

2 

คลิ๊กปุม  

“ดึงรายวชิาจากแผน” 
27 



ขั้นตอนการลงทะเบียนออนไลน 
(แบบท่ี 1 ตามแผนการเรียน) 

    ตรวจสอบรายวิชาที่ตองการลงทะเบียน แลวคล๊ิกปุม  
    “ยืนยันการลงทะเบียน” (คร้ังที่ 1) 

 

3 

คลิ๊กปุม “ยืนยนัการลงทะเบียน” (ครั้งท่ี 1) 

28 

ตรวจสอบรายวิชา 

ท่ีจะลงทะเบียน 



ขั้นตอนการลงทะเบียนออนไลน 
(แบบท่ี 1 ตามแผนการเรียน) 

     คล๊ิกปุม “ยืนยันการลงทะเบียน” (คร้ังที่ 2)  

 

4 

คลิ๊กปุม  

“ยืนยันการลงทะเบียน” (ครัง้ท่ี 2) 

29 



ขั้นตอนการลงทะเบียนออนไลน 
(แบบท่ี 1 ตามแผนการเรียน) 

     ดูผลลัพธการลงทะเบียน โดยคล๊ิกปุม “ผลการลงทะเบียน”  

 

5 

คลิ๊กปุม  

“ผลการลงทะเบียน” 

30 



ขั้นตอนการลงทะเบียนออนไลน 
(แบบที่ 2 เลือกรายวิชาดวยตนเอง) 



ขั้นตอนการลงทะเบียนออนไลน 
(แบบท่ี 2 เลือกรายวิชาดวยตนเอง) 

1. เปดเว็บไซต http://reg.pim.ac.th และเขาสูระบบ 
2. คล๊ิกปุม “ลงทะเบียน” เพ่ือเขาสูหนาเว็บเลือกรายวิชาที่

ตองการลงทะเบียน (ระบบจะไมแสดงปุมลงทะเบียน หากพน
กําหนดการลงทะเบียนตามปฏิทินการศึกษา) 

3. กรอกรหัสวชิาที่ตองการลงทะเบียน แลวคล๊ิกปุม “คนหา” 
4. คล๊ิกไอคอนรูปรถเข็น เพ่ือเพ่ิมรายวิชาที่ตองการลงทะเบียน 
5. ตรวจสอบรายวิชาที่ตองการลงทะเบียนทั้งหมด แลวคล๊ิกปุม 

“ยืนยันการลงทะเบียน” 
6. คล๊ิกปุม “ผลการลงทะเบียน” เพ่ือตรวจสอบผลการ

ลงทะเบียน 

 
 

32 

http://reg.pim.ac.th/


ขั้นตอนการลงทะเบียนออนไลน 
(แบบท่ี 2 เลือกรายวิชาดวยตนเอง) 

    Log in เพื่อเขาสูระบบทะเบียนออนไลน 1 

คลิ๊กปุม “เขาสูระบบ” 

33 



ขั้นตอนการลงทะเบียนออนไลน 
(แบบท่ี 2 เลือกรายวิชาดวยตนเอง) 

    คล๊ิกปุม “ลงทะเบียน” เพื่อเขาสูหนาเว็บเลือกรายวิชาที่ตองการ
ลงทะเบียน 

 

2 

34 

คลิ๊กท่ีปุม “ลงทะเบียน” 

(เมื่อพนชวงเวลาการลงทะเบียนออนไลนแลว 

ระบบจะไมแสดงปุมลงทะเบียน) 



ขั้นตอนการลงทะเบียนออนไลน 
(แบบท่ี 2 เลือกรายวิชาดวยตนเอง) 

    คล๊ิกปุม “ลงทะเบียน” เพื่อเขาสูหนาเว็บเลือกรายวิชาที่ตองการ
ลงทะเบียน 

 

2 

35 
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ขั้นตอนการลงทะเบียนออนไลน 
(แบบท่ี 2 เลือกรายวิชาดวยตนเอง) 

กรอกรหัสวิชา แลว

คลิ๊กปุม “คนหา” 

     กรอกรหัสวิชาที่ตองการลงทะเบียน แลวคล๊ิกปุม “คนหา” 

 

3 

ปุม “คนหา” 
36 



ขั้นตอนการลงทะเบียนออนไลน 
(แบบท่ี 2 เลือกรายวิชาดวยตนเอง) 

    คล๊ิกไอคอนรูปรถเข็น เพื่อเพิ่มรายวิชาที่ตองการลงทะเบียน 

 

4 

คล๊ิกไอคอน

รูปรถเข็น 

เพื่อเพิ่มวิชา 

คล๊ิก link “[ลบ]” 

เพื่อลบวิชา 

37 



ขั้นตอนการลงทะเบียนออนไลน 
(แบบท่ี 2 เลือกรายวิชาดวยตนเอง กรณี วิชา Thesis และ IS) 

    คล๊ิก link “พิเศษ” สําหรับการลงทะเบียนวิชา Thesis และ IS   

 

5 

คล๊ิก link “พิเศษ” เพื่อระบุจํานวน

หนวยกิตที่ตองการลงทะเบียนของวิชา 

Thesis และ IS 

38 



ขั้นตอนการลงทะเบียนออนไลน 
(แบบท่ี 2 เลือกรายวิชาดวยตนเอง กรณี วิชา Thesis และ IS) 

    กรอกตัวเลขจํานวนหนวยกิตที่ตองการลงทะเบียน 

 

6 

2. คล๊ิกปุม 

“ตรวจสอบ” 

1. ระบุจํานวนหนวยกิตที่ตองการ

ลงทะเบียนของวิชา Thesis และ IS 

(ตัวอยางนี้ ระบุเปน 3 หนวยกิต) 

39 



ขั้นตอนการลงทะเบียนออนไลน 
(แบบท่ี 2 เลือกรายวิชาดวยตนเอง กรณี วิชา Thesis และ IS) 

    หลังจากคลิ๊กปุม “ตรวจสอบ” แลว ระบบจะตองไมแจงเตอืนขอผิดพลาด 

 

7 

40 1. ระบบตองไมมีการ

แจงเตือนขอผดิพลาด 

2. คล๊ิกปุม “ยืนยันการลงทะเบียน” 

ครั้งที่1 และ ครั้งที่2 ใหครบทุกขั้นตอน 



ขั้นตอนการลงทะเบียนออนไลน 
(แบบท่ี 2 เลือกรายวิชาดวยตนเอง) 

    คล๊ิกปุม “ผลการลงทะเบียน” เพื่อตรวจสอบผลการลงทะเบียน 

 

8 

คล๊ิกปุม 

“ผลการลงทะเบียน” 
41 



ตรวจสอบผลการลงทะเบียน  
และพิมพใบแจงยอดชําระเงิน 



ตรวจสอบผลการลงทะเบียน  
และพิมพใบแจงยอดชําระเงิน 

1. เปดเว็บไซต http://reg.pim.ac.th และเขาสูระบบ 
2. ตรวจสอบผลการลงทะเบียน โดยคลิ๊กปุม                  

“ผลการลงทะเบียน” 
3. ตรวจสอบผลการลงทะเบียน แลวคลิ๊กปุมไอคอน

เครื่องพิมพ 
4. ตรวจสอบใบแจงยอดชําระเงิน 
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     ตรวจสอบผลการลงทะเบียน โดยคล๊ิกปุม “ผลการลงทะเบียน”  

 

ตรวจสอบผลการลงทะเบียน  
และพิมพใบแจงยอดชําระเงิน 

1 

คลิ๊กปุม  

“ผลการลงทะเบียน” 44 



     ตรวจสอบผลการลงทะเบียน แลวคล๊ิกปุมไอคอนเคร่ืองพิมพ 

 

ตรวจสอบผลการลงทะเบียน  
และพิมพใบแจงยอดชําระเงิน 

2 

ตรวจสอบ 

ผลการลงทะเบียน 

พิมพใบแจงยอดชําระเงิน 

45 



     ตรวจสอบใบแจงยอดชําระเงิน 

 

ตรวจสอบผลการลงทะเบียน  
และพิมพใบแจงยอดชําระเงิน 

3 

ใบแจงยอดชําระเงิน 

46 



ตรวจสอบตารางเรียน  
และ ตารางสอบ 



ตรวจสอบตารางเรียนและตารางสอบ 

1. เปดเว็บไซต http://reg.pim.ac.th และเขาสูระบบ 
2. คลิ๊กปุม “ตารางเรียน/สอบ”  
3. คลิ๊ก ปการศึกษา และภาคการศึกษา เพื่อแสดงผล 

ตารางเรียน และตารางสอบ 

48 

http://reg.pim.ac.th/


     คล๊ิกปุม “ตารางเรียน/สอบ” 

 

ตรวจสอบตารางเรียนและตารางสอบ 

1 

คลิ๊กปุม 

“ตารางเรยีน/สอบ” 

49 



     คล๊ิกปุม “ตารางเรียน/สอบ” 

 

ตรวจสอบตารางเรียนและตารางสอบ 

1 

คล๊ิก ปการศึกษา และภาคการเรียนปจจุบัน 

ดานลางจะแสดงผล ตารางเรียน และตาราง

สอบปการศึกษา และภาคการเรียนปจจุบัน 

50 



ตรวจสอบตารางเรียนและตารางสอบ 

51 



ตรวจสอบผลการศึกษา 



ตรวจสอบผลการศึกษา 

1. เปดเว็บไซต http://reg.pim.ac.th และเขาสูระบบ 
2. คลิ๊กปุม “ผลการศึกษา”  

53 
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     คล๊ิกปุม “ผลการศึกษา” 

 

ตรวจสอบผลการศึกษา 

1 

คลิ๊กปุม 

“ผลการศึกษา” 

54 



ตรวจสอบผลการศึกษา 

ผลการศึกษารายภาค 

55 



การลงทะเบยีน 

• นักศึกษาตองดําเนนิการลงทะเบียนทุกภาค
การศึกษา 

• หากไมลงทะเบียน นักศึกษาตองดําเนนิการลา
พักการศึกษา หรือรักษาสถานภาพ ภายใน
กําหนดเวลาตามปฏิทินการศึกษา 

56 



แบบฟอรมคํารอง ระดับบัณฑิตศึกษา 

57 



ขอบคุณครับ 
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