
คู่มือการรับสมคัรนักศึกษาในประเภท Fast Track ส าหรับเจ้าหน้าที่ 

 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

ขั้นตอนที่ 2 เจ้าหนา้ที่หรือผู้ที่ถือรหสัปรับสถานะผู้สมคัรเป็น ผ่านการคัดเลือก 
1. เข้าสู่ระบบ ระบบงานอื่นๆ → 2 : ปรบัสถานะผู้สมคัร (FT-02) เพื่อท าการปรับสถานะผู้สมัคร 
ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์แล้ว 

 
 2.1 เลือกประเภท 4000 : Fast-Track 
 2.2 เลือกสาขาของผู้สมัคร 

2.3 ปรับสถานะผู้สมัครที่คอลัมภ์ “สถานะ” เป็น 40 : ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 
 2.4 คลิกที่รูปดนิสอ เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงสถานะ การปรับสถานะเป็นการเสร็จสิน้ 

 

ขั้นตอนที่ 3 น าเข้าข้อมูลผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและสร้างรหัสนักศึกษาตาม รุ่น/กลุ่ม ที่ต้องการ 
1. เข้าสู่ระบบ งานอื่นๆ → 3 : น าผูส้มัครเข้ารุ่นกลุ่มและออกรหัสนักศึกษา (FT-03) เพื่อท าการสร้างรหัส
นักศึกษาและน าข้อมูลเข้าระบบบริการการศึกษา 

 

 

2.3 
2.4 

2.1 

2.2 
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2. การระบุรายละเอียดปีการศึกษาและข้อมูลในแต่ละส่วนดังนี้ 
 3.1 เลือกศูนยข์องคณะ 
  3 : เทเวศร์ (คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม , คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน) 
  5 : พระนครเหนือ (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , คณะวิศวกรรมศาสตร)์ 
  7 : พณิชยการพระนคร (คณะศิลปศาสตร์ , คณะบริหารธุรกจิ) 
  12 : โชติเวช (คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ , คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ) 
  13 : พณิชยการพระนคร (คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น) 
 3.2 เลือกระดับของนักศึกษา โดยอ้างอิงจากระเบียบการรับสมัครนักศึกษา 
  5 : ปวช. ภาคปกต ิ
  20 : ป.ตรี 5 ปี ภาคปกติ 
  21 : ป.ตรี 4 ปี ภาคปกติ 
  22 : ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคปกติ 
  23 : ป.ตรี 4 ปี ภาคสมทบ 
  24 : ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคสมทบ (จ.- ศ.) และ (อา.) 
  25 : ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคสมทบ (ส. - อา.) 
  28 : ป.ตรี เทียบโอน ภาคปกติ 
  29 : ป.ตรี เทียบโอน ภาคสมทบ 
 3.3 ระบสุาขาวิชาโดยเลือกจากชื่อหลักสูตรที่เปิดรับสมัครอา้งอิงจากระเบียบการรับสมัครนักศึกษา 
 3.4 เลือกรหัสสาขาผู้สมัคร โดยระบบ Fast Track ให้เลือกรหัสสาขาทีล่งท้ายด้วย -FT  
เช่น 30402-FT : วิศวกรรมอุสาหการ (หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ) หากกรอกข้อมูลข้างต้นครบถ้วนแล้ว 
ระบบจะแสดงผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเตรียมสร้างรหัสนักศึกษา ดังรูป 
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3. ขั้นตอนต่อไปคือน าเข้าข้อมูลผูส้มัครที่ผ่านการคัดเลือกแล้วระบบจะแสดงรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อ
สร้างรหัสนักศกึษาให้กับผู้สมคัรโดยให ้

3.5 กรอกข้อมูล รุ่น → เลือก กลุ่มสาขาทีต่้องการโดยเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ถือรหัสสามารถตรวจสอบ
ข้อมูลตัวย่อ รุ่น/กลุ่ม ได้จากงานทะเบียนของคณะ 
 3.6 คลิกที่แทบ็ สร้างรหัส → เรียงล าดบั → 2 : รหสัผู้สมัคร → ปุ่มสร้างรหัส เพื่อสร้างรหัส
นักศึกษาโดยเป็นการเรียงล าดับการน าเข้ารหัสนักศึกษาเปน็การเรียงล าดับ รหัสผู้สมัครน้อยไปหามากดังรูป 

 

 

เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ถือรหัสสามารถตรวจสอบข้อมูลผูส้มัครวา่น าเข้าถูกต้องหรือไม่ได้ที่ เว็บไซตร์ะบบ 
บริการการศึกษา (https://reg.rmutp.ac.th/registrar/home.asp)→ ตรวจสอบนักศึกษา  
→ กรอกรหัสนักศึกษา → ค้นหา ดังรูป 
  

 

3.5 

3.6 

 

รหัสนักศึกษา 
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ขั้นตอนที่ 4 การตั้งค่าใช้จา่ยค่าบ ารุงการศึกษา 
1. เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ถือรหัสตั้งค่าใช้จ่ายค่าบ ารุงการศึกษาให้กับนักศึกษาจ านวนเงินขั้นต่ าเท่าไรก็ได้ตาม 
ที่นักศึกษาสามารถช าระได้เพื่อเป็นการแสดงความจ านงเข้าศึกษาต่อ  โดยให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ถือรหัส 
เข้าสู่ระบบ ระบบลงทะเบียน → ระบบงานสนับสนุน → 1:ปรับปรุงรายการหนี้สินจาการลงทะเบียน ดังรูป 

 

 

2. ระบุขอ้มูลคา่ใช้จ่าย รหสั 572001 → ยอดเงินที่นักศกึษาสามารถช าระเงินได้ →ระบรุายละเอยีด“FastTrack” 
เพื่อท าให้รู้ว่านักศึกษาคนนี้มีค่าใช้จ่ายแบบ Fast Track → ใส่ครั้งที่ 1 ดังรูปตัวอย่างที่กรอกข้อมูลเสร็จสิ้น 

 
3. หลังจากใส่ยอดค่าใช้จ่ายบางส่วนให้นักศึกษาแล้ว ให้ด าเนินการใส่ยอดค่าใช้จ่าย “ส่วนที่เหลือ” จากค่า
บ ารุงการศึกษายอดเต็มจ านวนโดยที่ไม่ต้องระบุ “ครั้งที”่ ดังรูป 

 

 

 

                         ใส่ยอดค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือจากยอดเต็มค่าบ ารุงการศึกษา 

 

ไม่ระบุครั้งท่ี 
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