
  
เอกสารแนะน าการใช้งานระบบทะเบียนออนไลน์ 

https://reg.northbkk.ac.th 
 

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

( ส าหรับนักศึกษา ) 
 

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

ระบบบริการการศึกษาผ่านเครือข่าย Internet จัดท าขึ้น เพื่ออ านวยความสะดวก ในการใช้งานฐานข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการเรียนการสอนจากฐานข้อมูลทะเบียน โดยให้บริการข้อมูลต่างๆ เช่น ตารางเรียน ตาราง
สอบ การลงทะเบียน ผลการศึกษา ค่าใช้จ่ายต่างๆ เป็นต้น ตลอดจนการส่งข้อความสื่อสารกับอาจารย์ผู้สอน 
อาจารย์ผู้สอนหรือเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ 

หน้าจอเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 

 
กดแถบเมนู “บริการออนไลน”์ และเลือก “ระบบทะเบียนออนไลน์” 

 
หน้าจอหลัก ระบบบริการการศึกษา 

 
 
โดยนักศึกษาจะต้องมี Login และ Password โดยครั้งแรกของการเข้าใช้งานระบบ มหาวิทยาลัยจะก าหนดรหัส
เริ่มต้นเป็น “รหัสนักศึกษา” รหัสประจ าตัวและรหัสผ่าน ในการใช้งานระบบ 
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ขั้นตอนที่ 1 เข้าสู่ระบบบริการการศึกษา 
 log in ผ่านเว็บไซต์ https://reg.northbkk.ac.th 
 เลือก เมนูหลัก “เข้าสู่ระบบ”  
            พิมพ์รหัสนักศึกษา ในช่อง “รหัสประจ าตัว”  
            พิมพ์รหัสผ่าน ในช่อง “รหัสผ่าน” (โปรดเก็บรหัสผ่านไว้เป็นความลับ หรือเปลี่ยนแปลง เพื่อความปลอดภัยในการเข้าถึง

ข้อมูล) 

            คลิก ปุ่ม “ตรวจสอบ” 

 

 

 
โปรดกรอก รหัสประจ าตัว และ รหัสผ่าน ให้ถูกต้องแล้วกดปุ่ม “ตรวจสอบ” 

 
หมายเหตุ  :  โปรดเก็บรหสัผ่านไว้เป็นความลับ หรือเปลี่ยนแปลง เพื่อความปลอดภยัในการเข้าถึงข้อมูล 
 

Login & Password : 
 
LOGIN และ PASSWORD  ของนักศึกษาทุกท่าน เป็นข้อมูลที่เป็นความลับ ขอให้ท่านเก็บรักษา  LOGIN  และ  
PASSWORD  ของท่านอย่างปลอดภัย    และควรท าการเปลี่ยน  PASSWORD  ทันที  หลังจากท่านได้  
LOGIN  เข้าระบบแล้วในครั้งแรก 

https://reg.northbkk.ac.th/
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ขั้นตอนที่ 2 วิธกีารเปลี่ยน  PASSWORD 

 เลือก เมนูหลัก “เปลี่ยนรหัสผ่าน”  
            พิมพ์รหัสผ่านเดิม ในช่อง “รหัสผ่านเดิม”  
            พิมพ์รหัสผ่านใหม่ ในช่อง “รหัสผ่านใหม”่ (กรอกรหัสผ่านใหม่ 2 ครั้ง) 
            คลิก ปุ่ม “เปลี่ยนรหัสผ่าน” 
  จากนั้นจะมีข้อความแจ้ง “เปลี่ยนรหัสผ่านส าเร็จ” 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
การออกจากระบบ 
ทุกครั้งท่ีเลิกใช้ระบบแล้ว  ควรท าการ  Log out ออกจากระบบโดยการเลือกค าสั่ง ออกจากระบบ   ในหน้าจอแรก 
กรณีที่ท่านได้เข้าใช้บริการในหน้าอื่นๆ อยู่ กรุณากดถอยกลับโดยใช้ปุ่มถอยกลับในหน้า WEB   เพื่อกลับมาที่หน้า
แรก แล้วจึงจะพบค าสั่งออกจากระบบ 
หมายเหตุ  หากท่านหยุดใช้บริการจากระบบเป็นระยะเวลา  15 นาที ระบบจะท าการ Logout ท่านออกจากระบบ

อัตโนมัติ ท่านจะต้องท าการ Login เข้าระบบใหม่ เพื่อกลับเข้ามาใช้บริการ 
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เมนูการใช้งานต่างๆ 
หน้าจอหลัก 

 
  

เมื่อท่าน  Login เข้าสู่ระบบแล้ว จะมีข่าวประกาศเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา และทางด้านซ้ายมือของนักศึกษา 
จะมีเมนูต่างๆ ที่ให้นักศึกษาสามารถเข้าใช้งาน โดยหากเลือกเมนูใช้งาน ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว เมื่อต้องการ

กลับมายัง หน้าหลัก ให้คลิกเลือก    
 
ส าหรับการให้บริการพื้นฐาน ส าหรับนักศึกษา จะมดี้วยกัน ดังนี ้

MENU  ค าสั่ง ค าอธิบาย * ( มีค าอธิบายเพ่ิมเติม  ) 

ออกจากระบบ ใช้ท าการ  Log-out  ออกจากระบบ 
เปลี่ยนรหัสผ่าน ส าหรับเปลีย่น Password ของท่าน 

ระเบียนประวัติ ใช้ส าหรับบันทึกปรับเปลี่ยนประวตัิส่วนตัวของนักศึกษา เพื่อประโยชน์ในการติดต่อ
ประสานงาน 

ผลการลงทะเบียน ใช้ในการตรวจสอบผลการลงทะเบียนของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา 
ปฏิทินการศึกษา ใช้ในการตรวจสอบช่วงวันและเวลาด าเนินการลงทะเบยีนและสอบแต่ละภาคการศึกษา 
รายวิชาท่ีเปิดสอน ใช้ในการตรวจสอบรายวิชาที่เปิดสอน เพื่อวางแผนการลงทะเบียนเรียนแตล่ะภาคการศึกษา 

หลักสูตรที่เปิดสอน ใช้ในการตรวจสอบรายวิชาในโครงสร้างของนักศึกษา 
ภาระค่าใช้จ่าย/ทุน ใช้ส าหรับการตรวจสอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ของนักศึกษาท่ีเกิดขึ้นในการท ารายการเช่น การ

ลงทะเบียน การเพิ่ม ถอน เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา 
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MENU  ค าสั่ง ค าอธิบาย * ( มีค าอธิบายเพ่ิมเติม  ) 
ตารางเรียน/ตารางสอบ ใช้ตรวจสอบตารางเรยีนของนักศึกษา และตารางสอบนักศึกษา ตามรายวิชา  โดยสามารถดู

ได้ตามภาคการศึกษาย้อนหลังและปัจจุบัน 

ผลการศึกษา ใช้ส าหรับการตรวจสอบผลการศึกษาในแต่ละรายวิชา โดยแสดงข้อมูลผลการศึกษาแยกตาม
ภาคการศึกษา  และใช้ในการตรวจสอบจบของนักศึกษา ตามโครงสร้างหลักสูตร 

ตรวจสอบจบ ใช้ในการตรวจสอบจบของนักศึกษา ตามโครงสร้างหลักสตูร โดยแสดงผลแยกตามกลุม่
โครงสร้าง 

ตารางสอนอาจารย์ ใช้ในการตรวจสอบตารางสอนของอาจารย์ผูส้อน และที่ปรึกษา เพ่ือการติดต่อสอบถาม 

ตารางการใช้ห้อง ใช้ในการตรวจสอบตารางการใช้หอ้งเรียน เพื่อการจัดกจิกรรมต่างๆ 
เขียนค าร้อง ใช้ในการเขียนค าร้องต่างๆ 
ตอบค าถาม ค าถาม – ค าตอบ เกี่ยวข้องกับระบบบริการการศึกษา 
ผลสมัครสอบวัดมาตรฐาน
ความรู้ 

การสมคัรสอบวัดมาตรฐานความรูแ้ละทักษะด้านวิชาการ (Exit Exam) ก่อนการส าเร็จ
การศึกษาของนักศึกษา 

แสดงความคิดเห็น นักศึกษาสามารถแสดงความคิดเหน็ ข้อเสนอแนะต่างๆ ไปยังผู้บริหาร และผู้ดูแลระบบ โดย
แสดงความคดิเห็นผ่านเมนูนี ้

สถิติการเข้าใช้ระบบ ส าหรับตรวจสอบประวัติในการเข้าใช้ระบบของนักศึกษา เพื่อเป็นเครื่องมือ ในการรักษา
ความปลอดภัย  ระบบจะท าการบันทึกประวัติการเข้าใช้ระบบของท่าน  กรณีที่มีการ
ตรวจสอบระบบ โดย ผู้ดูแลระบบ  จะแสดงข้อความ Login  โดยผู้ดูแลระบบให้นักศึกษา
ทราบ 
ท่านสามารถเลือก ตรวจสอบประวัติการ Login  ย้อนหลังได้เป็นรายเดือน  โดยในหน้าจอ
จะแสดง 

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

 
หมายเหต ุ หากท่านพบรายการ  Login เข้าระบบที่ไม่ได้ด าเนินการโดยท่าน  กรณุาแจ้งมา

ที่ผู้ดูแลระบบเพื่อท าการตรวจสอบโดยด่วน 
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การใช้งานเมนู / บริการต่างๆ 
 

ประวัตินักศึกษา 

 
นักศึกษาสามารถแก้ไขประวัติ หรอื อัพเดทข้อมูลส่วนตัว ด้วยการกดปุ่ม “แก้ไขประวัตินักศึกษา” เชน่ 

อีเมล เบอรโ์ทรศัพท์ ที่อยู่ติดต่อได้สะดวก เป็นต้น 

 
ผลการลงทะเบียน   

 
 

ใช้ในการตรวจสอบผลการลงทะเบียนของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา โดยแสดงข้อมูล รหัสรายวิชา  
ช่ือรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต  และกลุ่มเรียน 
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ปฏิทินการศึกษา 
ใช้ในการตรวจสอบช่วงวันและเวลา ของด าเนินการลงทะเบียน การช าระเงิน วันเปิด-ปิดเรียน และการ
สอบแต่ละภาคการศึกษา 

 
 
รายวิชาที่เปิดสอน 

ใช้ในการตรวจสอบรายวิชาที่เปิดสอน เพื่อวางแผนการลงทะเบียนเรียนแตล่ะภาคการศึกษา 
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หลักสูตรที่เปิดสอน 
ใช้ในการตรวจสอบรายวิชาในโครงสร้างของนักศึกษา รวมไปถึงตรวจสอบรายวิชาในโครงสร้างอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ได้ 

 
 
ภาระค่าใช้จ่าย/ทุน 

ใช้ส าหรับการตรวจสอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ของนักศึกษาที่เกิดขึ้นในการท ารายการเช่น การลงทะเบียน การ
เพิ่ม ถอน เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา 
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ตารางเรียน/ตารางสอบ 
ใช้ในการตรวจสอบตารางเรียนของนักศึกษา 
 

 
 
ส่วนท้ายของหน้าจอ แสดงข้อมูลตารางเรียนของนักศึกษาตามเวลา ในแต่ละวัน นักศึกษาสามารถคลิกดู

ข้อมูลรายละเอียดรายวิชาต่างๆ ได้ 

 
 
แสดงข้อมูลวัน เวลา ในการจดัสอบของแต่ละวิชา 
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ผลการศึกษา 
ใช้ส าหรับการตรวจสอบผลการศึกษาในแต่ละรายวิชา โดยแสดงข้อมูลผลการศึกษาแยกตามภาค

การศึกษา  และใช้ในการตรวจสอบจบของนักศึกษา ตามโครงสร้างหลักสตูร

 
 

 
ตรวจสอบจบ 

ใช้ในการตรวจสอบจบของนักศึกษา ตามโครงสร้างหลักสูตร  โดยแสดงผลแยกตามกลุ่มโครงสร้าง 
นักศึกษาสามารถเลือกให้แสดงท้ังหลักสูตร หรือแสดงข้อมูลเฉพาะรายวิชาที่ลงทะเบียนและได้รับเกรดแล้ว 

 

 
ตารางตรวจสอบจบ 
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ตารางสอนอาจารย์ 
ใช้ในการตรวจสอบตารางสอนของอาจารย์ผู้สอน และที่ปรึกษา เพื่อการติดต่อสอบถาม 
 

 
ค้นหาตารางสอนอาจารย ์

 
แสดงตารางสอนอาจารย ์
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ตารางการใช้ห้อง 
ใช้ในการตรวจสอบตารางการใช้หอ้งเรียน โดยเยกเป็น แตล่ะห้อง อาคาร และวิทยาเขต เพื่อการจัดกจิกรรมต่างๆ 

 
 

 
เขียนค าร้อง 
ใช้ในการยื่นค าร้องในเรื่องที่เกี่ยวข้อง เช่น ค าร้องทั่วไป ค าร้องเปลีย่นโยกย้ายสาขาวิชา ค าร้องแก้ไขข้อมูลส่วนตัว 
ที่นักศึกษาไม่สามารถด าเนินการแก้ไขไดด้้วยตนเอง เป็นต้น 

 
ใช้ในการเขียนค าร้องต่างๆ 
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ผลสมัครสอบวัดมาตรฐานความรู้ 
     ใช้ในการสมัครสอบและตรวจสอบผลการสมัครสอบวัดมาตรฐานความรู้และทักษะด้านวิชาการ (Exit Exam) 
ก่อนการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา 

 
หน้าจอ รายละเอียดการรับสมัครสอบวัดมาตรฐานความรู้และทักษะด้านวิชาการ 

 

 
เลือกทักษะที่ต้องการสมัครสอบ 

 

 
ตรวจสอบผลการสมัครสอบวัดมาตรฐานความรู้และทักษะด้านวิชาการ 
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แสดงความคิดเห็น 
      ใช้ในการเสนอความคิดเห็น การเสนอแนะ เกี่ยวกับการติดตามการด าเนินการต่างๆ หรือติดต่อสอบถามเรื่องต่างๆ 

 
 

สถิติการเข้าใช้ระบบ 
ส าหรับตรวจสอบประวัติในการเข้าใช้ระบบของนักศึกษา เพื่อเป็นเครื่องมือ ในการรักษาความปลอดภัย  ระบบ
จะท าการบันทึกประวัติการเข้าใช้ระบบของท่าน กรณีที่มีการตรวจสอบระบบ โดย ผู้ดูแลระบบ  จะแสดง
ข้อความ Login  โดยผู้ดูแลระบบให้นักศึกษาทราบ 
ท่านสามารถเลือก ตรวจสอบประวัติการ Login ย้อนหลังได้เป็นรายเดือน โดยในหน้าจอจะแสดง 

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

 
หมายเหตุ  หากท่านพบรายการ  Login เข้าระบบที่ไม่ได้ด าเนินการโดยท่าน กรุณาแจ้งมาที่ผู้ดูแล

ระบบเพื่อท าการตรวจสอบโดยด่วน 
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การออกจากระบบ 
ทุกครั้งท่ีเลิกใช้ระบบแล้ว  ควรท าการ  Log out ออกจากระบบโดยการเลือกค าสั่ง ออกจากระบบ   ในหน้าจอแรก 
กรณีที่ท่านได้เข้าใช้บริการในหน้าอื่นๆ อยู่ กรุณากดถอยกลับโดยใช้ปุ่มถอยกลับในหน้า WEB   เพื่อกลับมาที่หน้า
แรก แล้วจึงจะพบค าสั่งออกจากระบบ 

 
หมายเหตุ  หากท่านหยุดใช้บริการจากระบบเป็นระยะเวลา  15 นาที ระบบจะท าการ Logout ท่านออกจากระบบ

อัตโนมัติ ท่านจะต้องท าการ Login เข้าระบบใหม่ เพื่อกลับเข้ามาใช้บริการ 
 
 
 
 
 

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 
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