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คู่มือการใช้งานระบบวางแผนการลงทะเบียนเรียน (ส าหรับนักศึกษา) 

1. เข้าสู่ระบบผ่านเว็บเบราว์เซอร์ ที่ www.academicplan.econ.tu.ac.th   

2. เมื่อเข้าสู่ระบบ จะแสดงหลักเกณฑ์ในการวางการเรียนและการลงทะเบียนเรียน ก าหนดการ
วางแผน และตารางรายวิชาที่เปิด (ก่อนถึงช่วงเวลาเปิดให้ท าการวางแผนการลงทะเบียนเรียน 
ให้นักศึกษาตรวจสอบรายวิชาที่จะเปิดสอนก่อนได้) 

3. ตรงฟอร์มลงชื่อเข้าใช้งานให้นักศึกษากรอก Username และ Password โดยใช้ Username และ Password เดียวกับ
ที่ใช้งานเครือข่ายของคณะเศรษฐศาสตร์ แล้วคลิกปุ่ม “Login” หากนักศึกษาเข้าใช้งานไม่ได้ หรือต้องการเปลี่ยน 
Password ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่หน่วยบริการคอมพิวเตอร์พร้อมแสดงบัตรประจ าตัวนักศักษา  
 

 
 

4. เมื่อท าการ Login เข้าสู่ระบบผ่าน ให้นักศึกษากรอก 
- ข้อมูลเบื้องต้น ประกอบด้วย รหัสประจ าตัวประชาชน, เพศ ชื่อ และนามสกุลภาษาไทยและอังกฤษ 
- ข้อมูลติดต่อ ประกอบด้วย ที่อยู่, อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์  
- ข้อมูลอ่ืนๆ ประกอบด้วย สาขาวิชา และอาจารย์ที่ปรึกษา ทั้งนี้นักศึกษายังไม่ตัดสินใจเลือกสาขาวิชา ตรง

สาขาวิชาให้เลือกเป็น (ยังไม่ตัดสินใจเลือกสาขาวิชา) 
เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้คลิกปุ่ม “Save” เพ่ือบันทึกข้อมูล  
 

Note : ข้อมูลดังกล่าวจะกรอกเฉพาะครั้งแรกเท่านั้น ส่วนครั้งต่อไประบบจะให้กรอกเฉพาะหมายเลขโทรศัพท์ เพ่ือใช้ใน
การติดต่อเท่านั้น 
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5. เมื่อบันทึกข้อมูลนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าหลักส าหรับการจัดการวางแผนการลงทะเบียนดังรูป หาก
ต้องการวางแผนการเรียนรอบที่ 1 ให้คลิกที่ปุ่ม “วางแผน รอบท่ี 1” ส่วนปุ่มอ่ืนๆ หากยังไม่อยู่ในช่วงเวลาที่เปิดให้ใช้
งาน จะไม่สามารถคลิกได้  
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6. เมื่อคลิกท่ีปุ่ม “วางแผน รอบท่ี 1” (อยู่ในช่วงที่เปิดให้ท าการวางแผนการลงทะเบียนเรียน) ระบบจะแสดงรายวิชาทั้ง
ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 โดยเรียงล าดับตามรหัสรายวิชา นักศึกษาต้องด าเนินการให้ครบ 3 ขั้นตอนคือ 
 เลือกรายวิชาที่ต้องการ 
 ตรวจสอบรายวิชาก่อนยืนยัน 
 บันทึกข้อมูล  

 
 

 
 

6.1 เลือกรายวิชาที่ต้องการ 
ให้นักศึกษาเลือกตาม Section ที่ต้องการ โดย Section ที่ต้องการต้องเลือกให้เป็น “Yes” ได้ไม่เกินจ านวนสูงสุด

ที่นักศึกษาสามารถท าการวางแผนได้ (นักศึกษาชั้นปีที่ 1-2 เลือกได้สูงสุด 3 รายวิชา และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป เลือกได้สูงสุด 
4 รายวิชา) 

 
 

ทั้งนี้หากนักศึกษาไมป่ระสงค์วางแผนภาคเรียนที่ 2 เนื่องจากจะศึกษาครบตามหลักสูตรใน ภาคเรียนที่ 1 ให้คลิก
เลือก “ไม่วางแผนภาคเรียนที่ 2 (ศึกษาครบตามหลักสูตรในภาคเรียนที่ 1)” 

 

ตัวอย่าง Section 
ที่เลือก 

ตัวอย่าง Section 
ทีไ่ม่เลือก 

ก าหนดเป็น “Yes” 
หากไม่ต้องการวางแผนภาคเรียนที่ 2 
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เมื่อเลือกวิชาและ Section ที่ต้องการวางแผนการลงทะเบียนเรียน เรียบแล้วแล้วให้คลิกท่ีปุ่ม “Save” แต่ถ้า
หากต้องการยกเลิกทั้งหมดสามารถคลิกปุ่ม “Reset” ได้ 

ในที่นี้ยกตัวอย่างภาคเรียนที่ 1 เลือก 3 วิชา ดังนี้ 
- EC311 : ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค    Section : 0300 
- EC320 : คณิตเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น    Section : 0800 
- EC376 : เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศ Section : 0200 

และภาคเรียนที่ 2 เลือก 3 วิชาดังนี้ 
- EC325 : เศรษฐมิติเบื้องต้น     Section : 0800 
- EC366 : เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยภาคบริการ   Section : 0900 
- EC451 : ทฤษฎีและนโยบายการค้าระหว่างประเทศ  Section : 0200 

 
เมื่อนักศึกษาเลือกวิชาที่ต้องการวางแผนการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม “Save” ระบบก็จะแสดง

รายละเอียดตามข้อ 6.2 
 

6.2 ตรวจสอบรายวิชาก่อนยืนยัน 
ให้นักศึกษาตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง หากถูกต้องให้คลิกปุ่ม “Confirm” แต่หากต้องการแก้ไขให้คลิกปุ่ม 

“Back” เพ่ือกลับไปแก้ไข 

 
 
เมื่อคลิกปุ่ม “Confirm” แล้วระบบจะแสดงรายละเอียดตามข้อ 6.3 
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6.3 บันทึกข้อมูล 
เมื่อระบบด าเนินการเสร็จเรียบร้อยจะแสดงข้อความ “บันทึกข้อมูล วางแผนการเรียนรอบที่ 1 ปีการศึกษา.......

เรียบร้อยแล้ว แสดงดังรูป สามารถคลิกท่ีปุ่ม “กลับสู่หน้าหลัก” หรือปุ่ม “ผลการวางแผน” 

 
 
7. รายละเอียดการวางแผน  

เมื่อคลิกปุ่ม “ผลการวางแผน” ระบบจะแสดงผลรายละเอียดการวางแผนการลงทะเบียนดังรูป  

 
 

8. นักศึกษาสามารถแก้ไขรายวิชาที่วางแผนการลงทะเบียน ได้ตลอดช่วงเวลาที่ทางคณะเปิดให้ท าการวางแผน ซึ่งระบบจะ
ใช้ข้อมูลล่าสุดที่นักศึกษาท าการแก้ไขในการสสุ่มกลุ่มเรียน 
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9. เมื่อสิ้นสุดช่วงเวลาเปิดให้ท าการวางแผนการลงทะเบียนเรียน ทางคณะจะท าการสุ่มกลุ่มเรียนให้นักศึกษา และจะ
ประกาศให้ทราบต่อไป 

10. หน้าหลัก แสดงการวางแผนการลงทะเบียนเรียน รอบที่ 1 เรียบร้อยแล้ว แสดงดังรูป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ข้อมูลติดต่อ 
ปัญหาด้านวิชาการ 
โครงการปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย 
นางสาวจินตนา คงสีปาน โทร : 026965981 
อีเมล : jintanak@econ.tu.ac.th 

ปัญหาด้านเทคนิค/ข้อผิดพลาดการใช้งาน 
หน่วยบริการคอมพิวเตอร์ คณะเศรษฐศาสตร์ (ศูนยร์ังสิต) 
นายชินกร บุญชิต โทร : 026965989 
อีเมล : chinnakorn@econ.tu.ac.th 

 


