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คู่มือการใช้งานระบบจัดเก็บและค านวณผลงานประจ าป ี 
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

 

*แนะน าให้ใช้ Google Chome ในการใช้งาน  
 

การสร้าง Password และการ Reset Password 
1. ในกรณีที่ทางผู้จัดท าระบบสร้าง Username ให้ครั้งแรก ระบบจะท าการแจ้ง Username ไปที่ Email ของ
อาจารย์แต่ละท่าน (ตรวจสอบได้ตามเอกสารหน้าที่ 8) คลิกที่ Link เพ่ือสร้าง password ได้เลย (ดูต่อข้อ 6) 
 

 
 

2. กรณตี้องการ reset password เข้าหน้าเว็บไซต์คณะฯ หรือพิมพ์ www.socanth.tu.ac.th ในช่อง url 

คลิก shortcut ด้านล่างซ้ายมือ สัญลักษณ์   

 



2 

3. จะปรากฏหน้าจอดังภาพ พิมพ์ Username 
(ตรวจสอบได้ตามเอกสารหน้าที่ 8) ในช่อง 
Username or Email Address แล้วคลิกค าว่า 
Lost your password? 

 

4. พิมพ์ Username อีกครั้ง คลิก Get New 
Password 

 

 

 
5. ระบบจะท าการส่ง Email แจ้ง requested a password reset จากโปรแกรม WordPress คลิก Link 

จาก Email เพ่ือท าการสร้าง Password  
*หากไม่พบ Email จาก inbox รบกวนตรวจสอบจาก spam หรอื junkmail  
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6. ท าการสร้าง Password ใหม่ ตามค าแนะน า 7. คลิก Login พิมพ์ username และ password 
ของระบบ คลิก Reset Password 

 

 
 

 

 

 
8. ระบบจะแสดงชื่อผู้ Login เลือก ต าแหน่งงานและรอบการประเมิน 
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9. ระบบจะม ี6 หัวข้อใหญ่ ตามเกณฑ์การเทียบเคียงจ านวนชั่วโมงท างานของอาจารย์ กรอกข้อมูลโดยการ 
คลิกตรงเพ่ิมแถว แล้วพิมพ์ข้อมูล หากต้องการอ้างอิงไฟล์เอกสาร ให้ copy url ลงในช่องเอกสารอ้างอิง  
(แนะน าที่ฝากไฟล์และการใช้บริการฝากไฟล์ของมหาวิทยาลัยที่หน้า 6) 

 

 
 
10. กรอกข้อมูลจนถึงข้อย่อยสุดท้ายแล้วเลือก บันทึก 
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11. กรอกข้อมูลเพิ่มข้อ 2 ถึง ข้อ 6 โดยการเลือกทีละแท็บแล้วบันทึกข้อมูล 
 

 
 
12. เสร็จสิ้นการกรอกข้อมูล 
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13. เลือกย้อนกลับเพ่ือมาหน้าแบบฟอร์ม จะปรากฎชื่อและข้อมูลที่บันทึก จากนั้นเลือกพิมพ์ หากต้องการ
บันทึกเพ่ิมหรือกลับมาแก้ไขข้อมูลให้เลือกสัญลักษณ์ปากกา 

 

 
 

 
 
วิธีใส่เอกสารอ้างอิง 
ให้ท าการ upload file ไว้ที่ Cloud Storage หรือ บริการฝากไฟล์บนอินเตอร์เน็ต เช่น Dropbox , Google 
drive , หรือ Onedrive แล้ว copy url ลงในช่องเอกสารอ้างอิง 
 

หมายเหตุ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีบริการ Onedrive พ้ืนที่ 1 TB ส าหรับบุคลากร เข้าใช้งานได้ที่ เว็บไซต์
ของ ส านักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
http://ict.tu.ac.th/  อีเมล  E-mail บุคลากร @TU | Office365   Office365 

https://www.beartai.com/news/8873
http://ict.tu.ac.th/
https://email.tu.ac.th/
http://office365.tu.ac.th/
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รายช่ือ account ระบบกรอกผลงาน (เรียงตามห้องพัก) 
 

ล าดับที่ ชื่อ นามสกุล username  E-mail 
1 อัครนัย   ขวัญอยู่ akkaranai akkaranai@gmail.com 
2 เอกสิทธ์ หนุนภักดี ekasit ekasit@gmail.com 
3 ติณณภพจ์  สินสมบูรณ์ทอง   tinnsins tinnaphopsins@hotmail.co.th 
4 เทียมสูรย์  สิริศรีศักดิ์ tiamsoon tiamsoon@gmail.com 
5 จุฑาพร เอลิซาเบธ เกตุราทร juthaporn Juthaporn.Kate@gmail.com 
6 อาจินต์   ทองอยู่คง arjinth arjinth@gmail.com 
7 สรัญญา เตรัตน์ saranya Saran.tarat@gmail.com 
8 ทรงสิริ  พุทธงชัย modelple putthongchaidna@gmail.com 
9 วิภาวี   พงษ์ปิ่น pwipavee por168@gmail.com 
10 อุดมลักษณ์  ฮุ่นตระกูล udomluck udomluck_h@yahoo.com 
11 พจนก  กาญจนจันทร podjanok podjanok@yahoo.com 
12 บุญเลิศ  วิเศษปรีชา vboonler boonlert_pricha@yahoo.com 
13 ปณิธี  บราวน์ spanitee spanitee@hotmail.com 
14 วาทินีย์  วิชัยยา wati watinee.wc@gmail.com  

15 ณัฐจรี  สุวรรณภัฏ natchare natchare@hotmail.com 
16 ศุภลักษณ์  พรกุลวัฒน์ suluck supaluck_p@hotmail.com 
17 ประเสริฐ   แรงกล้า prasertr prasertra@yahoo.com 

18 คัคณางค์  ยาวะประภาษ kakanang kakanang.yava@gmail.com 
19 ศิริพร  ศรีสินธุ์อุไร srisirip ziriporn@gmail.com 
20 จันทนี  เจริญศรี chantane 1chantanee@gmail.com 

21 วรวิทย์   บุญไทย worrawit wboonthai@yahoo.com 
22 อรอุมา  เตพละกุล tornuma l_ornuma@hotmail.com 
23 สายพิณ  ศุพุทธมงคล ssaipin ssuputta@yahoo.com 
24 เสมอชัย  พูลสุวรรณ sam samerchai@hotmail.com 
25 ชนิดา  ชิตบัณฑิตย์ cchanida chanidajob@yahoo.com 
26 พิเชฐ  สายพันธ์ spichet phanpichet@gmail.com 

27 วิลาสินี  พนานครทรัพย์ pwilasin r_wilasinee@hotmail.com 
28 ฐิติรัตน์  กิตติวิวัฒน์ kkanokra kkittiwiwat@hotmail.com 
29 ธีระ  สินเดชารักษ์ tera teera.sd@gmail.com  

30 พรทิพย์  เนติภารัตนกุล npornthi netipak@hotmail.com 
31 อนุสรณ์  อุณโณ uanusorn anusorn.unno@gmail.com 
32 ยุกติ  มุกดาวิจิตร titra iamyukti@yahoo.com 
33 พรรณราย โอสถาภิรัตน์   
34 สุดแดน  วิสุทธิลักษณ์ dantai suddanwisud@gmail.com 
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