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คู่มือการใช้ Turnitin ส าหรับอาจารย์ผู้สอน (Instructor) 

1. การเข้าใช้: www.turnitin.com  

2. การขอเปิดใช้บัญชีประเภท Instructor ใหม่ ให้แจ้งค าขอไปทีผู้่แลระบบ (Administrator) Turnitin ของ

สถาบัน หรือ มหาวิทยาลยั  

3. หลงัจากที ่Administrator ได้ด าเนินการให้แล้ว ให้ผู้ขอเปิดใช้ ไปตรวจlv[อเีมลทีส่่งจาก Turnitin และเปิด

อเีมลฉบับน้ัน จากน้ัน ให้คลิกทีปุ่่ม Set up account  ตามภาพประกอบด้านล่าง  

 

 

http://www.turnitin.com/
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4. หน้า Account Setup ให้พมิพ์อเีมลแอดเดรสในช่อง Email Address และพมิพ์นามสกุล ในช่อง Last Name 

or Family Nameตามทีไ่ด้แจ้งขอลงทะเบียนผู้ใช้ไว้กบั Administrator จากน้ันคลกิทีปุ่่ม Next  

 

ขอ้ควำมยนืยนักำรตั้งค่ำผูใ้ชเ้สร็จเรียบร้อยแลว้ และ ใหผู้ใ้ชก้ลบัไปตรวจสอบอีเมลอีกคร้ัง และคลิกลิงคจ์ำก

อีเมลท่ีส่งไปจำก Turnitin ภำยใน 24 ชัว่โมง เพื่อเปิดใชง้ำนโดยสมบูรณ์ 

 

 

5. กำรสร้ำงรหสัผำ่น  (Create your password) หลงัจำกท่ีเปิดอีเมลแลว้ ผูใ้ชจ้  ำเป็นตอ้งตั้งรหงัผำ่นส่วนตวั

ส ำหรับกำรใชง้ำน Turnitiin ใหค้ลิกไปท่ีปุ่ม Create password  
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ใหต้ั้งรหสัผำ่นท่ีตอ้งกำรลงในช่อง Password และ Confirm password รหสัผำ่นท่ีสมบูรณ์นั้น ตอ้งประกอบไป

ดว้ย ตวัเลข และ ตวัหนงัสือ นบัรวมกนัในช่วงตั้งแต่ 6-12 อกัษร เช่น bond007 จำกนั้นคลิกท่ีปุ่ม Create 

password  

 

ขอ้ควำมยนืยนักำรตั้งค่ำบญัชีผูใ้ชแ้บบ Instructor เสร็จสมบูรณื และพร้อมท่ีจะใชง้ำนแลว้ จำกนั้นคลิกท่ีปุ่ม 

Log in  
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6. กำร Log in เพื่อเขำ้ใชง้ำน Turniiin ในคร้ังแรก ให ้พิมพอี์เมสแอดเดรส  ท่ีลงทะเบียบขอใชไ้วใ้นช่อง Email 

address  และ รหสัผำ่นท่ีไดต้ั้งไวใ้นช่อง Password จำกนั้นคลิกท่ีปุ่ม Log in  
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7. กำรเขำ้ใชง้ำน Turnitin ในคร้ังแรก ผูใ้ชจ้  ำเป็นตอ้งก ำหนดค่ำควำมปลอดภยัของผูใ้ชด้พิ่มเติมกคือ กำรเลือก

ค ำถำมจำกรำยกำรค ำถำมในส่วน Secret question และพิมพค์  ำตอบลงในช่อง Question answer ค ำถำม และ

ค ำตอบน้ี จะถูกใชเ้ม่ือผูใ้ชลื้มรหสัผำ่น (password) จำกนั้นคลิกท่ี ปุ่ม Next 

 

8. คลิกท่ีปุ่ม I Agree – Continue เพื่อเร่ิมกำรใชง้ำน Turnitin 

 



 

          จดัท ำโดย...จิรวฒัน์ พรหมพร แผนกสนบัสนุนฝ่ำยทรัพยำกรอิเลก็ทรอนิกส์ทำงกำรศึกษำ 
          บริษทั บุค๊โปรโมชัน่ แอนด ์เซอร์วสิ จ ำกดั ปรับปรุงล่ำสุดเม่ือวนัท่ี 3 มกรำคม 2562 หนำ้ 6 

9. การ Log In เข้าใช้งาน Turnitin ส าหรับผู้ทีผู้่ใช้ทีไ่ด้ลงทะเบียน และมี Account Turnitin อยู่แล้ว 
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ในกรณีทีผู้่ใช้ลืมรหัสผ่าน ให้คลกิที ่Click here ที ่Forgot your password จากน้ัน พมิพ์อเีมล และนามสกุล 

 

จากน้ันใส่ค าตอบทีช่่อง Answer หรือ หากไม่ทราบค าตอบ คลกิที ่Forgot your answer และไปตรวจสอบที ่

Inbox ของอเีมล จะพบมีอเีมลทีส่่งมาจาก Turnitin ให้คลิกลงิค์จากอเีมลน้ัน เพ่ือตั้งรหัสผ่านใหม่  
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การตั้งรหัสผ่านใหม่ และยืนยนัรหัสผ่านทีต่ั้งใหม่อกีคร้ัง 

 

การตั้งรหัสผ่านใหม่เสร็จสมบูรณ์ ให้คลกิที ่Log in now เพ่ือเข้าใช้ Turnitin ด้วยรหัสทีต่ั้งใหม่ 
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10. รายละเอยีดเกี่ยวกบัปุ่มการใช้งานทีส่ าคัญทีป่รากฎบนหน้าจอโฮมเพจ 

 

11. การสร้าง Class  คลกิทีปุ่่ม Add Class ทีห่น้าโฮมเพจ 
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11.1 คลิกเลือกประเภท Standard Class คือ Class ท่ีไม่สำมำรถแบ่งเป็นส่วน class ยอ่ย (section) ได ้

Master Class สำมำรถสร้ำงเป็นส่วน Class ยอ่ย (section) และเพิ่มผูช่้วยสอน (teaching assistant) ให้

ดูแลแต่ละ class ยอ่ยได ้

11.2 ตั้งช่ือ Class เช่น ตำมรหสัรำยวชิำ “LA 103” หรือ ช่ือรำยวชิำ “กำรคำ้ระหวำ่งประเทศ” 

11.3 ตั้งรหสัผำ่นของ Class (Enrolment Key)  

11.4 เลือกกลุ่มสำขำวชิำ สำมำรถเลือกไดม้ำกกวำ่หน่ึงสำขำ 

11.5 เลือกระดบักำรศึกษำของนกัศึกษำ ซ่ึงสำมำรถเลือกไดม้ำกกวำ่หน่ึงระดบักำรสึกษำ 

11.6 ก ำหนดอำยขุอง Class โดยกดท่ีรูปปฎิทิน ตอ้งเลือก เดือน และวนัท่ี เช่น วนัท่ี 9 JAN 2018 และ  

11.7 คลิกท่ีปุ่ม Submit เพื่อด ำเนินกำรสร้ำงคลำสต่อไป 
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12. การสร้าง Assignment  

12.1 คลิกท่ีช่ือ Class ท่ีตอ้งกำรสร้ำง Assignment จำกหนำ้โฮมเพจ 

 

12.2 คลิกท่ีปุ่ม Add Assignment เพื่อสร้ำงงำนท่ีมอบหมำยใหท้ ำ (Assignment) ใหม่ เช่น รำยงำน 

บทควำม วทิยำนิพนธ์ เป็นตน้ 

 

12.3 ก ำหนดกำรตั้งค่ำส ำหรับกำรสร้ำง Assignment ใหม่ มีรำยละเอียดดงัน้ี  

 



 

          จดัท ำโดย...จิรวฒัน์ พรหมพร แผนกสนบัสนุนฝ่ำยทรัพยำกรอิเลก็ทรอนิกส์ทำงกำรศึกษำ 
          บริษทั บุค๊โปรโมชัน่ แอนด ์เซอร์วสิ จ ำกดั ปรับปรุงล่ำสุดเม่ือวนัท่ี 3 มกรำคม 2562 หนำ้ 12 

12.3.1 Assignment Title: ตั้งช่ือ assignment เช่น กำรใชก้ญัชำทำงกำรแพทย ์ควรจะถูกกฎหมำยหรือผิด

กฎหมำย หรือ Marijuana should be legal or illegal เป็นตน้ 

12.3.2 Point value: หำกมีคะแนนส ำหรับ Assignment น้ี ใหพ้ิมพค์ะแนนเตม็ลงไป เช่น 5 (ไม่

จ  ำเป็นตอ้งใส่คะแนน หำกงำนท่ีมอบหมำย (Assignment) นั้นไม่มีคะแนน) 

12.3.3 Start date: คลิกท่ีรูปปฎิทินก ำหนดวนัแรก ท่ีเร่ิมส่งไฟลง์ำนท่ีมอบหมำย (Assignment) เขำ้ตรวจ

 ใน Turnitin  

12.3.4 Due date: คลิกท่ีรูปปฎิทิน ก ำหนดวนัครบก ำหนดส่งหรือวนัสุดทำ้ยในกำรส่งไฟลง์ำนท่ี

มอบหมำย (Assignment) เขำ้ตรวจใน Turnitin โดยวนัครบก ำหนดส่งตอ้งไม่มำกเกินกวำ่วนัท่ีหมดอำยุ

ของ Class 

12.3.5 Post date: วนัประกำศคะแนนของงำนท่ีมอบหมำย (Assignment)  

12.3.6 คลิกท่ีปุ่ม Submit หรือ คลิกท่ี Optional Setting เพื่อก ำหนดกำรตั้งค่ำเพิ่มเติม โดยมีรำยละเอียด

ดงัต่อไปน้ี  

Enter special instructions: กำรเพิ่มขอ้ก ำหนดพิเศษต่ำงๆเป็นกำรเฉพำะส ำหรับ Assignment น้ี 

 

Originality Report: หมวดกำรสร้ำงรำยงำนผลกำรตรวจกำรคดัลอก 
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หมวดกำรตั้งค่ำละเวน้กำรตรวจบำงส่วนของไฟลง์ำน 

 

Allow student to see Similarity Reports?  ตอ้งกำรให้นกัศึกษำไดเ้ห็นรำยงำนผลกำรตรวจกำรคดัลอกหรือไม่ 

 

Submit papers to: คือ กำรก ำหนดกำรตั้งค่ำกำรจดัเก็บไฟลง์ำนหลงัจำกกำรตรวจเสร็จส้ินแลว้ 
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Search options: คือกำรเลือกแหล่งขอ้มูลท่ีใชใ้นกำรตรวจเปรียบเทียบกบัไฟลง์ำนท่ีส่งตรวจใน Assisgnment น้ี 
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Would you like to save these options as your defaults for future assignments? คือ กำรเลือกกำรตั้งค่ำต่ำงๆ 

ของ Assignment น้ีไวเ้ป็นกำรตั้งค่ำตวัเลือกอตัโนมติั ส ำหรับใชก้บักำรสร้ำง Assignment ใหม่ในอนำคต 

หรือไม่ 

 

13. การส่งไฟล์งานเข้าตรวจใน Turnitin โดยอาจารย์สอน (Instructor)  

เลือกคลำส (class) จำกหนำ้โฮมเพจ  

 

คลิกท่ีปุ่ม View ของ assignment ท่ีตอ้งกำรส่งไฟลง์ำน  
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14. คลิกท่ีปุ่ม Submit File 

 

15. การอปัโหลดไฟล์งานจะมีทั้งหมด 3 ขั้นตอนดังนี้ 

ขั้นตอนท่ี 1 

 



 

          จดัท ำโดย...จิรวฒัน์ พรหมพร แผนกสนบัสนุนฝ่ำยทรัพยำกรอิเลก็ทรอนิกส์ทำงกำรศึกษำ 
          บริษทั บุค๊โปรโมชัน่ แอนด ์เซอร์วสิ จ ำกดั ปรับปรุงล่ำสุดเม่ือวนัท่ี 3 มกรำคม 2562 หนำ้ 17 

ขั้นตอนท่ี 2 
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ขั้นตอนท่ี 3  

 

 

 

 

16. การอ่านรายงานผลการตรวจการคัดลอก (Originality Report)  



 

          จดัท ำโดย...จิรวฒัน์ พรหมพร แผนกสนบัสนุนฝ่ำยทรัพยำกรอิเลก็ทรอนิกส์ทำงกำรศึกษำ 
          บริษทั บุค๊โปรโมชัน่ แอนด ์เซอร์วสิ จ ำกดั ปรับปรุงล่ำสุดเม่ือวนัท่ี 3 มกรำคม 2562 หนำ้ 19 

16.1 คลิกท่ีปุ่ม View ของ Assignment ท่ีตอ้งกำร 

 

16.2 คลิกท่ี เปอร์เซ็นต ์ของไฟลง์ำนท่ีตอ้งกำร เพื่อเรียกแสดงรำยงำนผลกำรตรวจ 

 

16.3.หนำ้แสดงรำยงำนผลกำรตรวจกำรคดัลอก (Originality Reports) 

 

 

ค ำอธิบำยขอ้มูลท่ีแสดงอยูใ่นรำยงำนผลกำรตรวจกำรคดัลอกของ Turnitin  
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1. Similarity Index แสดงปริมำณค ำ หรือ ขอ้ควำมท่ีเหมือนกนั หรือ ตรงกนั กบั แหล่งขอ้มูลของ Turnitin เป็น

เปอร์เซ็นต ์หรือ ร้อยละ จำกกำรเทียบกบัจ ำนวนค ำทั้งหมด (Word count) ของไฟลง์ำนเอกสำร (Paper) ท่ีส่งเขำ้

มำตรวจสอบ ตวัอยำ่งเช่น จ ำนวนขอ้ควำมท่ีเหมือนกนั (matching text) คิดเป็นร้อยละ 69 ของจ ำนวน 2,682 ค ำ

ของไฟลง์ำนเอกสำรท่ีส่งเขำ้มำตรวจ หรือ ค ำนวณเป็นค ำไดด้งัน้ี (2682 คูณ 69) หำร 100  = จ ำนวนขอ้ควำมท่ี

เหมือนกนั ประมำณ 1,850 ค ำ  

 

 

 

 

 

 

2. แสดงรำยกำรแหล่งขอ้มูลท่ีตรวจพบค ำ หรือ ขอ้ควำมท่ีเหมือนตรงกนักบัเน้ือหำของไฟลง์ำนท่ีส่งตรวจ 
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1. แสดงเปอร์เซอร์ของจ ำนวนค ำ หรือ ขอ้ควำม ใน
แหล่งขอ้มูลน้ี ท่ีเหมือนกนั หรือ ตรงกนักบัไฟลง์ำนท่ีส่ง
ตรวจใน Turnitin 

2. แสดงช่ือแหล่งขอ้มูลแยกออกตำมสีและตวัเลข รวมถึง
แสดงประเภทของแหล่งขอ้มูลดว้ยไดแ้ก่ Internet   
Publication และ Student Paper  

3.กำรปรับเปล่ียนหนำ้จอแสดงผลต่ำงๆ 

 

1. Match Overview คือ แสดงรำยกำรแหล่งขอ้มูลท่ีตรวจพบขอ้ควำมท่ีเหมือน และ
ตรงกนักบัไฟลง์ำนท่ีส่งตรวจโดยจะแยกแหล่งขอ้มูลออกตำมสีและตวัเลข 
2. All Sources คือ แสดงรำยกำรแหล่งขอ้มูลทุกแหล่ง ท่ีตรวจพบขอ้ควำมท่ีเหมือน และ
ตรงกนักบัไฟลง์ำน ซ่ึงสำมำรถเลือกละเวน้แหล่งขอ้มูล (Exclude Source)ในกำรตรวจ
เทียบไดอี้กดว้ย 
3. Filters and Settings  คือ กำรตั้งค่ำและตวักรองในกำรละเวน้กำรตรวจ ไดแ้ก่ 
Exclude Quoted หมำยถึง ละเวน้กำรตรวจส่วนขอ้ควำมในเคร่ืองหมำยอญัประกำศ 
Exclude Bibliography ละเวน้กำรตรวจส่วนรำยกำรเอกสำรอำ้งอิง  
Exclude small sources that are less than หมำยถึง ละเวน้กำรตรวจค ำ หรือ ขอ้ควำมท่ี
เหมือนและตรงกนั กบัในแหล่งขอ้มูลนอ้ยกวำ่ จ  ำนวน หรือ เปอร์เซนต ์ตำมท่ีระบุ
ตวัเลขลงไป 
4. Exclude source ละเวน้แหล่งขอ้มูล (Exclude Source)ในกำรตรวจเทียบ 

4. กำรสั่งพิมพ ์หรือ กำรดำวน์โหลด รำยงำนผลกำรตรวจกำรคดัลอกจำก Turnitin  
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1. คลิกท่ีปุ่มลูกศร เม่ือตอ้งกำรสั่งพิมพ ์หรือ ดำวน์โหลด
รำยงำนผลกำรตรวจในรูปแบบไฟล ์PDF โดยมีทำงเลือก
ดงัน้ี 

 Current View เม่ือตอ้งกำรดำวน์โหลดเน้ือหำทุก
หนำ้ และไฮไลทข์อ้ควำมในเน้ือหำ พร้อมทั้ง
แสดงช่ือแหล่งขอ้มูลและเปอร์เซอร์กำรคดัลอก
แยกเป็นรำยแหล่ง 

 Digital Receipt เม่ือตอ้งกำรเฉพำะหลกัฐำนใบ
ตอบรับกำรส่งไฟลเ์ขำ้ตรวจใน Turnitin เท่ำนั้น 

 Original Submission File เม่ือตอ้งกำรดำวน์
โหลดเฉพำะไฟลง์ำนตน้ฉบบัดั้งเดิมท่ีไดเ้คยใชส่้ง
ตรวจไวเ้ท่ำนั้น  

2. เลือกดูรำยกำรรำยละเอียดขอ้มูลของไฟลง์ำนท่ีส่งไป
ตรวจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ตวัเลข และ สีท่ีแตกต่ำงกนั ท่ีไฮไลทอ์ยูบ่น ค ำ หรือ ขอ้ควำม หรือ เน้ือหำ ของไฟล์งำนน้ี แสดงใหเ้ห็นถึงกำร

ตรวจพบ ค ำ หรือ ขอ้ควำม หรือ เน้ือหำเหล่ำนั้น เหมือนกนั หรือ ตรงกนักบั ค ำ หรือ ขอ้ควำม หรือ เน้ือหำ ใน
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แหล่งขอ้มูลท่ี Turnitin ตรวจพบโดยสำมำรถคลิกไปท่ีตวัเลข เรียกดูรำยละเอียดในกำรแสดง ค ำ หรือ ขอ้ควำม 

หรือ เน้ือหำ ตน้ฉบบัท่ีมีอยูก่่อนแลว้ ในแหล่งขอ้มูลของ Turnitin เพือ่เทียบกบั ค ำ หรือ ขอ้ควำม หรือ เน้ือหำ

ของไฟลง์ำนท่ีส่งตรวจอยูน้ี่ เพื่อควำมชดัเจนในประกอบกำรพิจำรณำต่อไป 

 

6. แสดงจ ำนวนหนำ้ และ ค ำทั้งหมดของไฟลง์ำนท่ีส่งตรวจน้ี  

 

 

7. Zoom in เพื่อขยำยใหญ่ และ Zoom out เพื่อยอ่ลง ของหนำ้เน้ือหำของไฟลง์ำนท่ีส่งตรวจน้ี  
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8. Text Only Report แสดงรำยงำนผลกำรตรวจเป็นแบบ Text Mode 

 

ตวัอยำ่ง ตวัอยำ่งรำยงำนผลกำรตรวจรูปแบบ Text-only Report 

 

 

 


