
  
เอกสารแนะน าการใช้งานระบบทะเบียนออนไลน์ 
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มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
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ยินดีต้อนรับ 
 

ระบบบริการการศึกษาผ่านเครือข่าย Internet จัดท าขึ้น เพื่ออ านวยความสะดวก ในการเรียกใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมการเรียนการสอนจากฐานข้อมูลทะเบียน โดยให้บริการข้อมูล รายชื่อนักศึกษาท่ีลงทะเบียน การบันทึกคะแนน 
การตัดเกรด ตลอดจนการส่งข้อความสื่อสารกับผู้เรียน และข้อมูลสารสนเทศต่างๆที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา 
 
ระบบดังกล่าวให้บริการได้ ตลอด  24 ช่ัวโมง ได้จากทุกที่ ที่มีเครือข่าย INTERNET เข้าถึง การใช้บริการข้อมูลของ
อาจารย์ผู้สอน   ท่านจะต้องมี Login และ Password หากท่านยังไม่ได้รับ Login และ Password ดังกล่าว กรุณา
ติดต่อได้ที่ งานบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 
ผ่านเว็บไซต์ https://reg.northbkk.ac.th 
 

 
 

 
 

การเข้าสูร่ะบบท าโดยการ กดเลือก เข้าสู่ระบบ  จากหน้าจอแรก  ท่านอาจพบข้อความเกี่ยวกับ  Securities  ขอให้
ท่าน  ในการเข้าสู่ระบบ  เนื่องจาก  Website  นี้ มีการใช้เทคโนโลยี  SSL  ในการเข้ารหสั ข้อมูล  Login  และ 
Password  ก่อนส่งข้อมูลของท่านออกทาง  Internet  เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูล   ในระหว่างที่ข้อมูลส่งไป
มาระหว่าง  Server  กับท่าน 

 
หมายเหตุ : หน้าจอดังกล่าวอาจแตกต่างกันไป ตามประเภทของ Browser ที่ใช้งาน 

  

https://reg.northbkk.ac.th/
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เมื่อกดลิงค์ https://reg.northbkk.ac.th ก็จะมาสู่หน้าจอแรกของระบบบริการการศึกษา (ทะเบียน
ออนไลน์)  ท่านจะพบข้อความประกาศเกี่ยวกับข่าวสารให้ท่านได้รับทราบ ก่อนการเข้าสู่ระบบ 
 

 
หน้าจอ หน้าแรก 

 

Login & Password : 
 
LOGIN และ PASSWORD  ที่ทางมหาวิทยาลัยแจกให้กับอาจารย์ผู้สอนทุกท่าน เป็นข้อมูลที่เป็นความลับ ขอให้ท่าน
รักษา  LOGIN  และ  PASSWORD  ของท่านอย่างปลอดภัย    และควรท าการเปลี่ยน  PASSWORD  ทันที  หลังจาก
ท่านได้  LOGIN  เข้าระบบแล้วในครั้งแรก 
 
หน้าจอแรกของ WEB SITE จะมีปุ่ม เข้าสู่ระบบ ให้ท่านกรอก Login และ Password ที่ได้รับ หากท่านมีระดับสิทธ์ิใน
การใช้ข้อมูลได้หลายบริการ ระบบจะท าการถามแบบการใช้งานระบบท่ีท่านต้องการ โดยมีแบบ Login ด้วยกัน 3 แบบ 
คือ เจ้าหน้าท่ีทะเบียน อาจารย์ และ ผู้บริหาร แต่หากท่านมีเพียงสิทธ์ิเดียวก็จะเข้าสู่หน้าจอผู้ใช้งานทันที 
 

 
 
 
 

https://reg.northbkk.ac.th/
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การเข้าใช้งานระบบบริการการศึกษา Online 
************************* 

ขั้นตอนที่ 1 เข้าสู่ระบบบริการการศึกษา 
 log in ผ่านเว็บไซต์ https://reg.northbkk.ac.th 
 เลือกเมนูหลัก “เข้าสู่ระบบ”  
            พิมพ์รหัสผู้ใช้งาน ในช่อง “รหัสประจ าตัว”  
            พิมพ์รหัสผ่าน ในช่อง “รหัสผ่าน” (โปรดเก็บรหัสผ่านไว้เป็นความลับ หรือเปลี่ยนแปลงบ้าง เพื่อความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล) 

 
 

 
 
 

 
 

 
ส ำหรับท่ำนท่ีมรีะดับสิทธิเพียงระดับใดระดับหนึ่ง  จะเข้ำสู่หน้ำจอเมนูหลัก 

ไม่ปรำกฏหน้ำจอให้เลือก ระดับสทิธ์ิ 
 
 
  

https://reg.northbkk.ac.th/
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ภาพหน้าจอหลัก 

 
 
การเปลี่ยน  PASSWORD 
ปุ่มเปลี่ยน  Password จะปรากฏหลังจากท่าน Login เข้าระบบแล้ว ให้ท่านกรอก รหัสผ่านเดิม และใส่รหัสใหม่ที่
ต้องการ โดยทวน 2 ครั้ง 

         
 

LOGIN และ PASSWORD  ที่ทางมหาวิทยาลัยแจกให้กับอาจารย์ผู้สอนทุกท่าน เป็นข้อมูลที่เป็นความลับ ขอให้ท่าน
รักษา  LOGIN  และ  PASSWORD  ของท่านอย่างปลอดภัย    และควรท าการเปลี่ยน  PASSWORD  ทันที  หลังจาก
ท่านได้  LOGIN  เข้าระบบแล้วในครั้งแรก 
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แนะน าบริการต่างๆ ของอาจารย์ 
 

 
  

เมื่อท่าน  Login เข้าสู่ระบบแล้ว  Menu  การให้บริการด้านซ้ายมือ จะปรับเปลี่ยนไปตามบริการ และสิทธิ์ ที่ท่านเลือก
เข้าระบบ  ทุกครั้งท่ีท่านต้องการกลับมายังหน้าหลักนี้  หลังจากการเข้าใช้บริการต่างๆ   ขอให้ท่านใช้ ปุ่มค าสั่ง ถอยกลับ     

 หรือ หน้าหลัก เพื่อกลับสู่เมนูหลัก 
 
ส าหรับการให้บริการพื้นฐานส าหรบั อาจารย์ผูส้อนมีด้วยกันดังน้ี 
MENU  ค าสั่ง ค าอธิบาย * ( มีค าอธิบายเพ่ิมเติม  ) 

ออกจากระบบ ใช้ท าการ  Log-out  ออกจากระบบ 
เปลี่ยนรหัสผ่าน ส าหรับเปลีย่น  Password ของท่าน 
ระเบียนประวตั ิ ใช้ส าหรับบันทึกปรับเปลี่ยนประวตัิส่วนตัวของท่าน  เพื่อประโยชน์ในการติดต่อ

ประสานงาน 
ภาระอาจารย์ท่ีปรึกษา * ใช้ส าหรับเรียกใช้ข้อมูลนักศึกษาในท่ีปรึกษา  ซึ่งจะอธิบายอย่างละเอียดในล าดับ

ต่อไป 
ภาระงานสอน * ใช้ส าหรับเรียกใช้ข้อมูลนักศึกษาในรายวิชาท่ีท าการสอน   ซึ่งจะอธบิายอย่างละเอียด

ในล าดับต่อไป 

ปฏิทินการศึกษา ใช้ในการตรวจสอบช่วงวันและเวลาด าเนินการลงทะเบยีนและสอบแต่ละภาค
การศึกษา 
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MENU  ค าสั่ง ค าอธิบาย * ( มีค าอธิบายเพ่ิมเติม  ) 
รายวิชาท่ีเปิดสอน ใช้ในการตรวจสอบรายวิชาที่เปิดสอน เพื่อวางแผนการลงทะเบียนเรียนแตล่ะภาค

การศึกษา 
หลักสูตรที่เปิดสอน ใช้ในการตรวจสอบรายวิชาในโครงสร้างของนักศึกษา 

บันทึกประวัตินักศึกษา ส าหรับบันทึกประวัตินักศึกษา เช่น ประวัติความประพฤติ  ค าชม นิยมเป็นต้น   
ข้อมูลที่เกิดจากการบันทึกในหน้าจอน้ี  จะปรากฏในหน้าจอประวัตนิักศึกษา ท่าน
จะต้องทราบรหัสประจ าตัวนกัศกึษา ในการท าการบันทึกประวัตดิงักล่าว 

 
เมื่อท่านใส่รหสัแล้ว  ระบบจะแสดงหน้าจอให้กรอกประวตัิ  วันท่ีที่อ้างอิง พร้อม
ระดับคะแนนอ้างอิงที่ให้    เมื่อท าการบันทึกแล้ว ให้ท าการ กดปุม่บันทึก  เพื่อท าการ  
Save 

 
ตรวจสอบข้อมลูนักศึกษา  เป็นหน้าจอส าหรับค้นหาข้อมูลนักศึกษา  ซึ่งจะแสดงสถานะภาพ เทา่นั้น 

 
เมื่อกรอกข้อมูลทีต่้องการค้นหา ถูกต้องจะแสดงผล ดังนี ้

 
 

ท าบันทึกถงึผู้เรียน * ใช้ในการส่งข้อความ แจ้งเตือน ไปยังนักศึกษา  สามารถก าหนด ตามกลุ่มเรียน หรือ
เป็นรายคนได้  ซึ่งจะขออธิบายเพิ่มเติมในล าดับต่อไป  

ตารางการใช้ห้อง ใช้ในการตรวจสอบตารางการใช้หอ้งเรียน เพื่อการจัดกจิกรรมต่างๆ 
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MENU  ค าสั่ง ค าอธิบาย * ( มีค าอธิบายเพ่ิมเติม  ) 
ตารางสอนอาจารย์ ใช้ในการตรวจสอบตารางสอนของอาจารย์ผูส้อน และที่ปรึกษา เพ่ือการติดต่อ

สอบถาม 
ตารางสอบรวม ใช้ในการตรวจสอบตารางสอบใหก้ับนักศึกษา ในช่วงวันสอบ 

ผู้ส าเร็จการศึกษา การสมคัรสอบวัดมาตรฐานความรูแ้ละทักษะด้านวิชาการ (Exit Exam) ก่อนการ
ส าเรจ็การศึกษาของนักศึกษา 

ตอบค าถาม ค าถาม – ค าตอบ เกี่ยวข้องกับระบบบริการการศึกษา 

เสนอความคิดเห็น ใช้ส าหรับเสนอความคดิเห็นตา่งๆ กลับมายังมหาวิทยาลัย 

 
สถิติการเข้าใช้ระบบ ส าหรับตรวจสอบประวัติในการเขา้ใช้ระบบของท่าน   เพื่อเป็นเครื่องมือ ในการรักษา

ความปลอดภัย  ระบบจะท าการบนัทึกประวัติการเข้าใช้ระบบของท่าน  ทั้งจาก  
WEB  กรณีที่มีการตรวจสอบระบบ โดย ผูดู้แลระบบ  จะแสดงข้อความ Login  โดย
ผู้ดูแลระบบให้ท่านทราบ 
ท่านสามารถเลือก ตรวจสอบประวัติการ Login  ย้อนหลังได้เป็นรายเดือน  โดยใน
หน้าจอจะแสดง 

- วันท่ี เวลา 
- กิจกรรมทีด่ าเนินการ 
- จาก IP ADDRESS  
- การท าการแทน ( ส าหรับ นักศึกษา เท่านั้น ) 

 
หมำยเหต ุ หากท่านพบรายการ  Login เข้าระบบที่ไม่ได้ด าเนินการโดยท่าน  กรณุา

แจ้งมาที่ผู้ดูแลระบบเพื่อท าการตรวจสอบโดยด่วน 
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MENU  ค าสั่ง ค าอธิบาย * ( มีค าอธิบายเพ่ิมเติม  ) 
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แนะน า วิธีการใช้งานเมนูต่างๆ 
ภาระงานสอน 

 
เป็นส่วนงานบริการหลักท่ีให้บริการกับอาจารยผ์ูส้อน  แบ่งงานบริการไดเ้ป็น  3 ส่วน คือ

 
 บริการตารางสอนอาจารย ์

 บริการทะเบียนรายชื่อ 

 บริการการประมวลผล 
 

บริการตารางสอนอาจารย์ 
เมื่อท่าน  Click  ที่ปุ่ม  ตารางสอนอาจารย ์

 
บริการทะเบียนรายชื่อ 
 เมื่อท่าน  Click  ที่ปุ่ม  รายชื่อนักศึกษา  หน้าจอจะแสดงรายวิชาท่ีท่านท าการสอน  ท่านสามารถเลอืก ปีการศึกษา 

ที่ต้องการแสดงได้  โดย  Click  ทีป่ีการศึกษาและภาคการศึกษา บนแถบรายการ 
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 หน้าจอรายชื่อ จะแสดงรายละเอียด ดังภาพ 

 
 

ต าแหน่งท่ี  CLICK ข้อมูลที่แสดง 
จ านวนรับ ใช้ในการปรับเปลี่ยน การส ารองที่น่ัง ส าหรับ นักศึกษากลุม่ใดกลุม่หนึ่ง  ใช้ในช่วง

ลงทะเบียน 
จ านวนลง ใช้ในการเช็คช่ือ การมา ลา ขาด สาย ของนักศึกษาใน แต่ละชั่วโมงของรายวิชา 
ข้อมูล 

  

ใช้ในการเรียกรายชื่อ นักศึกษา  เมื่อ  Click  แล้ว หน้าจอจะแสดงรายชื่อ นักศึกษา ที่
ลงทะเบียนในรายวิชาดังกล่าวทั้งหมด 
สามารถ  Click  ที่ รหัส ช่ือ หรือ  เกรด  เพื่อเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มประวัตินักศึกษา คนนั้น
ได้เพิ่มเติม 

 
ปุ่ม  ใช้ในการ  Download  รายชื่อ นักศึกษา มาไว้ท่ีเครื่องของผู้สอน 
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 ตรวจสอบการส ารองทีน่ั่ง 

 
 ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน และการส ารองที่น่ังในรายวิชาที่ท่านสอนได้ แต่นโยบายของมหาวิทยาลัย 

จะขอความร่วมมือให้อาจารย์แจ้งแก้ไขกับแผนกทะเบียน 
 

เช็ครายชื่อนักศึกษา 

 
ท่านสามารถเช็คช่ือนักศึกษาด้วยการ คลิกตรงวันที่ จากนั้นก็กดตัวเลือก ขาด ลา มา สาย ให้กับนักศกึษาในช้ันเรียนได้ 

 

บริการงานประมวลผล 
ระบบมเีครื่องมือ ท่ีอ านวยความสะดวกให้กับผูส้อนในการตดัเกรด   โดยมีขบวนการตั้งแต่การออกแบบการวิธีการเก็บ
คะแนน จนถึงโปรแกรมตัดเกรด ในแบบ  T-SCORE   อย่างไรกด็ี หากผู้สอนไม่ต้องการตัดเกรดจาก ระบบก็สามารถใช้
โปรแกรมบันทึกเกรด  เพื่อส่งผลมายังทะเบียนอย่างเดยีวก็ได้เช่นกัน 
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ตำรำงเปรียบเทียบขั้นตอนกำรประมวลผล  โดยใช้กำรตดัเกรด จำกระบบ และไม่ใช้กำรตัดเกรดจำกระบบ 
 
 
 

ตัดเกรดจากระบบ ไม่ต้องการตัดเกรดจากระบบ 
ก าหนดจ านวนครั้งในการเก็บคะแนน 
( ภาระงานสอน, บันทึกเกรด  , คะแนน  ,
บันทึกคะแนน ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
บันทึกเกรด 
( ภาระงานสอน, บันทึกเกรด  , เกรด ) 

บันทึกคะแนนดิบ 
( ภาระงานสอน, บันทึกเกรด  , คะแนน  ) 

ตรวจสอบผลคะแนน และก าหนดเงื่อนไข 
( ภาระงานสอน, บันทึกเกรด  , คะแนน ) 

 ส่งเกรดเข้าระบบ 
ปรับเกรดรายคน ( ถ้ามี ) 
( ภาระงานสอน, บันทึกเกรด  , เกรด ) 

พิมพ์ใบแจ้งเกรดกลับมายังงานทะเบียน พิมพ์ใบแจ้งเกรดกลับมายังงานทะเบียน 
 

 
ส าหรับชุดโปรแกรม ท้ังหมดจะอยูภ่ายใต้ค าสั่งภาระงานสอน  และ ค าสั่งบันทึกเกรด    
 

โปรแกรมบันทึกเกรดโดยตรง 
บริการดังกล่าว  จะอยู่ท่ีปุ่มค าสั่ง บันทึกเกรด   เมื่อ  Click  แล้ว จะพบหน้าจอรายวิชาที่ท่านสอนอยูใ่นปีการศึกษา นั้น     

 การบันทึกเกรดเข้าระบบนี้  เป็นการบันทึกเกรด เพียงด้านเดียว โดยระบบ จะต้องมีการบันทึกเกรด อีกด้านหนึ่งโดย
เจ้าหน้าท่ีทะเบยีน  และส่งผลเข้า  Transcript  จึงจะเป็นเกรดที่เปน็ทางการ 

T

R

A

N

S

C

R

I

P

T

RECHECK

REENTRY

ENTRY

ADJUST

T-SCORE/

SELF ADJUST

MANUAL

CALCULATION

GRADEGRADE
RAW SCORERAW SCORE

GRADEGRADE

INSTRUCTORINSTRUCTOR

GRADEGRADE

REPORTREPORT
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 กรณีที่เกรดมีการบันทึกเข้า  Transcript  ท่านจะไม่สามารถปรับแกข้้อมูลในรายวิชานั้นๆ ได้อีก 
 

 
 

ต าแหน่งท่ี  CLICK ข้อมูลที่แสดง 

รหัสรายวิชา ระบบจะแสดงรายชื่อ นักศึกษา พร้อมกับเกรดที่ ท่านได้บันทึก   และทดลอง
ท าการประมวลผล เพื่อวิเคราะห์  GPAX  ที่นักศึกษา จะไดร้ับ  หากท่านมีการ
บันทึกเกรดเข้าระบบแล้ว 

เกรด Click  เพื่อ 
1 ท าการบันทึกเกรด เป็นรายคน   กรณีที่ไม่ใช้โปรแกรมการตดัเกรดจากระบบ 
2 ใช้ในการดูผลเกรด  ท่ีเกิดจากการใช้โปรแกรมตัดเกรด  ( หัวข้อถัดไป ) และ 
ปรับแก้ไขเกรดนักศึกษารายคน    
 
***เมื่อท าการบันทึกเกรด แล้ว  ต้องกดปุ่มบันทึกเกรดทุกคร้ัง 
 

คะแนน เข้าสู่โปรแกรมบันทึกคะแนน และตัดเกรด ( ดูรายละเอียดในส่วนถดัไป ) 
สรุปเกรด เพื่อแสดงผลการประเมินผลจากการตัดเกรด  ช่วงคะแนน แยกตามระดับเกรด 

เป็นต้น 
 

โปรแกรมตดัเกรด 
ชุดค าสั่งส าหรับโปรแกรมตัดเกรด จากระบบ  จะอยู่ในหมวดค าสั่ง >> ภาระงานสอน >> บันทึกเกรด  และ  Click ที่
คะแนน แบ่งขั้นตอนได้ดังนี้ 
1. ก าหนดจ านวนครั้งในการเก็บคะแนน ( ภำระงำนสอน, บันทึกเกรด  , คะแนน  ,บันทึกคะแนน ) 
2. บันทึกคะแนนดิบ ( ภำระงำนสอน, บันทึกเกรด  , คะแนน  ) 
3. ตรวจสอบผลคะแนน และก าหนดเงื่อนไข  ( ภำระงำนสอน, บันทึกเกรด  , คะแนน ) 
4. ส่งเกรดเข้าระบบ ปรับเกรดรายคน ( ถ้ามี )( ภำระงำนสอน, บันทึกเกรด  , เกรด ) 
5. พิมพ์ใบแจ้งเกรดกลับมายังงานทะเบียน 
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ก าหนดจ านวนครั้งในการเก็บคะแนนดิบ 

 
 

 
 
 
  ค าอธิบายจะอยู่ในหน้าถัดไป... 
 
 

ช่องกรอก ค าอธิบาย 
SCORE ALLOCATION ช่ือท่ีเรียกการเก็บคะแนนแตล่ะครัง้ 
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TOTAL คะแนนเตม็ 
RATIO อัตราส่วนในการจัดเก็บ โดยเป็นอัตราคณู เช่น  

0.5  หมายถึง หาร  2 
RAW SCORE ( ผลค านวณ ) แสดงผลของ  TOTAL * RATIO  เป็นผลสุทธิ ท่ี

ส่งไปเป็นคะแนนดิบ 
% (  ผลค านวณ  ) แสดง สัดส่วนเป็น  %  เทียบจาก  การน า 

TOTAL * RATIO  มารวมกัน 

INSTRUCTOR ก าหนดสิทธ์ิ ให้ผูส้อนท่านใด สามารถเข้ามา 
กรอกคะแนนดิบดังกล่าวได้  กรณทีี่ รายวิชา
ดังกล่าวมีการสอนมากกว่า  1 ท่าน 

 

บันทึกคะแนนดิบ 
หลังจากท่ีท่านได้ก าหนด ช่วงของการเก็บคะแนนแล้ว  ท่านสามารถ กรอกคะแนนดิบที่จัดเก็บในแตล่ะครั้ง 

 Click  ที่ค าว่า   EDIT  บนครั้งท่ีของการเก็บคะแนน จากตัวอยา่ง หากต้องการกรอกที่ คะแนนดิบครั้งที่ 1  ให้ท่าน  
Click  ที่  Edit  ตรง  Column  ที่แสดง ว่า  1 X0.3 

 บันทึกคะแนน 

 กดปุ่ม  SAVE  ซึ่งจะปรากฏบน หวั Column 

 
 
TIP:  หากท่าน  Ciick  ที่  GPAX, รหัส ล าดับที่การเก็บคะแนน  หรือ คะแนนรวม  โปรแกรม จะท าการเรยีงล าดับ 
นักศึกษา  ตามช่องที่ท่าน  Click 
 

ตรวจสอบผลคะแนน และก าหนดเงือ่นไข 
ระบบสามารถตัดเกรด  ได้  2  วิธี คือ  

 น าคะแนนดิบไปเทียบกับคะแนนอ้างอิง  ที่ก าหนดผ่านปุ่มค าสั่ง  ก าหนดช่วงคะแนน 
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 วิเคราะห์ โดยใช้  Z-SCORE 
 
โดยท่านจะพบว่า ระบบจะท าการประเมินผลคะแนน  On-line ตลอดเวลาเมื่อท่านท าการบันทึกคะแนน โดยสังเกต จาก 
Column ถัดจากผลสรุปคะแนน ตามภาพ 

 
 
สามารถอธิบายได้  ดังนี้ 

คอลัมน ์ ค าอธิบาย 
GM ระบุวิธีการประเมินผล ของนักศึกษา  ซึ่งขึ้นกับการเลือกแบบการลงทะเบียน

ของนักศึกษา  เช่นการขอลงทะเบียน แบบไม่นับหน่วยกติ  ( S / U )  ผล
ดังกล่าวจะท าให้ ระบบไม่น าคะแนนดิบไปร่วมคิด  Z-SCORE    
หมายเหตุ  ระบบจะเลือกการลงทะเบียนแบบ  GD ( GRADE  ระหว่าง  A- F )  
มาค านวณ  Z-SCORE เท่านั้น 

Cal ก าหนด ให้ระบบน าผลคะแนนดิบของนักศึกษาคนดังกล่าวมาค านวณ  Z-
SCORE  ด้วยหรือไม่  ท่านจะตองกด   Cal   หัว  Column  เพื่อท าการ 
ปรับแก ้

เกรดตามช่วงคะแนน ผลค านวณเกรด ตามช่วงคะแนนเกรดที่ก าหนดไว ้

Z ค่าคะแนน  Z 
T ค่าคะแนน  T 

เกรดตาม  T-SCORE ผลการค านวณเกรด   ซึ่งจะขึ้นอยู่กับการก าหนด ค่าเกรดต่ าสดุที่ท่านต้องการ
ให้เกรด 

 
 
หมายเหตุ  ด้ำนท้ำยของรำยงำน จะแสดงค่ำสถิติอ้ำงอิงที่ใช้ในกำรค ำนวณ 
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ส่งเกรดเข้าระบบ 

 
เมื่อท่านไดต้รวจสอบผลการค านวณเกรด จากระบบ และปรับเลือก ไม่เลือก นักศึกษาบางคน มาเข้ารว่มในการตัดเกรด
แล้ว  ขั้นตอนต่อไป คือการน าผลการค านวณทีไ่ดส้่งไปเป็นผลการบนัทึกเกรดของท่าน 

 กดที่ปุ่มค าสั่งบันทึกเกรด 

 เลือกแบบการตัดเกรด  ตามช่วงคะแนน หรือ ตาม  T-SCORE 
 

การพิมพ์ใบแจ้งเกรดกลับมายังแผนกทะเบียน 
เมื่อท่านส่งเกรดเข้าระบบแล้ว  ท่านสามารถส่งผลคะแนน สุดท้ายกลับมายังงานทะเบยีน  เพื่อด าเนินการส่งเกรด เข้าสู่  
TRANSCRIPT  ในล าดับต่อไป  โดยเรียกปุม่ค าสั่ง  พิมพ์ใบแจ้งเกรด 
 
(ข้อควรระวัง หำกมีกำรแกไ้ขเกรดใดๆ ในรำยวิชำ หลังจำกพิมพ์ใบแจ้งเกรดแล้ว รหัส Code จะเปลี่ยนแปลง ท ำให้
ข้อมูลเกรดจะไม่ตรงกับในฐำนข้อมูลของแผนกทะเบยีนทันที  ดังนั้น ก่อนจะมีกำรพิมพ์ใบแจ้งเกรด ควรตรวจสอบควำม
ถูกต้องก่อนน ำส่งแผนกทะเบียน) 
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ภาระอาจารย์ที่ปรึกษา 
 
ระบบบริการการศึกษา เอื้อประโยชน์ให้ อาจารย ์ที่ปรึกษา สามารถเรียกข้อมูลนักศึกษาในที่ปรึกษา ได้โดยสามารถ  
Login เข้าหน้าจอบริการข้อมลูของนักศึกษา เหมือนกับท่ี นักศึกษา ท าการ Login ด้วยตัวเอง อาจารย์ ที่ปรึกษา 

สามารถด าเนินการได้เอง ผ่านชุด Menu อ. ที่ปรึกษา  

 
ผลของการให้บริการดังกล่าวท าให้ อาจารย์ที่ปรึกษา สามารถ ด าเนินการได้ ดังนี ้

 ตรวจรายการลงทะเบียน  

 ผลการเรียน  

 ตรวจสอบจบ  

 ข้อมูลประวัติ   
 

 
 

หน้าจอภาระอาจารย์ท่ีปรึกษา 
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ตรวจสอบข้อมูลนักศึกษา 
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 ท่านสามารถ  Click  ที่  รหัสประจ าตัว  ช่ือ สถานภาพ  กลุ่ม  เพื่อให้โปรแกรม  ท าการเรยีงล าดับรายชื่อตาม
หัวข้อท่ีท่าน  Click  ได ้

 ปุ่ม   ใช้ในการ  Download  รายชื่อนักศึกษาดังกล่าว เพื่อท าการปรับแก้ไขท่ีเครื่องของท่านได้ 

 ส าหรับ สถานภาพของ นักศึกษา แบ่งเป็น ช่วงดังนี้ 
 

รหัส ความหมายสถานภาพ 
10 ก าลังศึกษา 

11 รักษาสภาพ 
12 ลาพัก 

40 ส าเรจ็การศึกษา 
50 สั่งพักการเรยีน 
51 ลาออก 

52-99 พ้นสภาพกรณีต่างๆ 

  
สามารถตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา ที่ให้ค าปรึกษา ท่ีลงทะเบียน และไมล่งทะเบียน  ดังภาพ 
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ท าบันทึกถึงผู้เรียน 
 
เป็นโปรแกรม ส าหรับท าการประกาศ หรือ แจ้งข่าวสาร ตา่งๆ  ไปยังหน้าระบบของนักศึกษา  ข้อความดังกล่าวจะไป
ปรากฏหลังจากท่ี นักศึกษา  Login  แล้ว  โดยการประกาศข้อความดังกล่าว  ผูส้อนสามารถท าประกาศไดโ้ดยเลือก 
กลุ่มเป้าหมายได้  3  ประเภท 

 เลือก นักศึกษาเป็นรายคน โดยจะต้องทราบรหสัประจ าตัวของนักศกึษา 

 เลือก กลุ่มนักศึกษา ท่ีลงทะเบียน เรียนในรายวิชาท่ีท่านเป็นผู้สอน  หน้าจอจะแสดงรายวิชาท่ีท่านเปน็ผู้สอน ในแต่
ละปีการศึกษา   ให้ท่านเลือกปีท่ีต้องการ แล้ว  Click  ที่รหัสรายวชิาที่ท่านต้องการส่งข้อความ 

 เลือก นักศึกษาให้ค าปรึกษา ทุกคน 

 
ภาพหน้าจอ บันทึกถึงผู้เรยีน 

การท าบันทึกข้อความที่ประกาศ จะต้องระบุข้อมลูดังนี ้

 ช่ือเรื่องที่ประกาศ 

 ข้อความ  โดยกรอกได้ไม่เกิน  1000  ตัวอักษร 

 ใส่ Link กรณีมีรปูภาพหรือไฟล์แนบ อื่นๆ 

 ช่วงวันท่ีต้องการให้มีการประกาศ 

 ระบุระดับความส าคญั ( ด่วน ,..  ) 
หมายเหตุ  หากต้องการตรวจสอบรายการข้อความที่เคยจดัส่งไปแล้ว ให้กดที่ปุ่มค าสั่ง ข้อความที่เคยส่งไปแล้ว  เพื่อ

แสดงรายการที่เคยส่ง หรือ ลบรายการดังกล่าวได ้
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ปฏิทินการศึกษา 
 

ใช้ในการตรวจสอบช่วงวันและเวลา ของด าเนินการลงทะเบียน การช าระเงิน วันเปิด-ปิดเรียน และการสอบแต่
ละภาคการศึกษา 

 
 

วิชาที่เปิดสอน 
 

ใช้ในการตรวจสอบรายวิชาที่เปิดสอน เพื่อวางแผนการลงทะเบียนเรียนแตล่ะภาคการศึกษา 
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หลักสูตรทีเ่ปิดสอน 
 
ใช้ในการตรวจสอบรายวิชาในโครงสร้างของนักศึกษา รวมไปถึงตรวจสอบรายวิชาในโครงสร้างอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ได้ 

 
 

ผู้ส าเร็จการศึกษา 
 
เป็นเมนสู าหรับการตรวจสอบรายช่ือผู้ส าเรจ็การศึกษาท่ีผ่านมา ในแต่ละคณะ หลักสตูร ตามปีและภาคศึกษา นั้น 
ท่านสามารถ คลิก เลือก จ านวน ในปีการศึกษา และ ภาคการศึกษา 
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ตารางสอนอาจารย์ 
 
ใช้ในการตรวจสอบตารางสอนของอาจารย์ผู้สอน และที่ปรึกษา เพื่อการติดต่อสอบถาม ขออาจารย์ผู้สอนท่านอื่นๆ 

 
ค้นหาตารางสอนอาจารย ์

 
แสดงตารางสอนอาจารย ์
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ตารางการใช้ห้อง 
 
ใช้ในการตรวจสอบตารางการใช้หอ้งเรียน โดยเยกเป็น แตล่ะห้อง อาคาร และวิทยาเขต เพื่อการจัดกจิกรรมต่างๆ 

 
 

 

 
การออกจากระบบ 
ทุกครั้งท่ีเลิกใช้ระบบแล้ว  ควรท าการ  Log out ออกจากระบบโดยการเลือกค าสั่ง ออกจากระบบ   ในหน้าจอแรก กรณี
ที่ท่านได้เข้าใช้บริการในหน้าอ่ืนๆ อยู่ กรุณากดถอยกลับโดยใช้ปุ่มถอยกลับในหน้า WEB   เพื่อกลับมาที่หน้าแรก แล้วจึง
จะพบค าสั่งออกจากระบบ 

 
หมายเหตุ  หากท่านหยุดใช้บริการจากระบบเป็นระยะเวลา  15 นาที ระบบจะท าการ Logout ท่านออกจากระบบ

อัตโนมัติ ท่านจะต้องท าการ Login เข้าระบบใหม่ เพื่อกลับเข้ามาใช้บริการ 
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หมายเหตุ :  
1. กรณีกรอกรหัสผ่านไม่ถกูต้องครบจ านวน 5 ครั้งติดต่อกัน ระบบจะระงับสิทธิ์การเข้าใช้งานทันที  
   โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่แผนกสารสนเทศ  โทร 02 9727 200 ต่อ 220-222  หรือ อีเมล์ mis@northbkk.ac.th 
 

2. กรณมีีข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทะเบียน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่แผนกทะเบียนและวัดผล เวลา 08.30 - 17.30 น.  
     - วิทยาเขตสะพานใหม่ และศนูย์การศึกษานนทบุรี  โทร 02 972 7200 ต่อ 230  
     - วิทยาเขตรังสิต โทร 02 533 1000 ต่อ 113 
 
3.  กรณีมีข้อสงสัยเกีย่วกับการช าระเงิน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่แผนกการเงิน เวลา 08.30 – 17.30 น. 
     - วิทยาเขตสะพานใหม่ และศนูย์การศึกษานนทบุรี  โทร 02 972 7200 ต่อ 101 - 103  
     - วิทยาเขตรังสิต โทร 02 533 1000 ต่อ 110 - 111 
 

4. ติดต่อส านักบริการการศึกษา ได้ที่ Line Official : NBU Student Life เพิ่มเพื่อนคลิก https://lin.ee/E6n9Ofm   
หรือ LINE QR Code 

 
 

mailto:mis@northbkk.ac.th
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