
การใช้งานโปรแกรม Turnitin และการแสดงรายงาน 
 
การใช้งานโปรแกรม Turnitin ส าหรับอาจารย์ หรือบุคลากรที่ใช้งานในฐานะผู้สอน (Instructor) 

 ผู้สอนท่ีเป็นอาจารย์หรือผู้ตรวจผลงานนั้นสามารถน าผลงานของนักศึกษามาตรวจสอบเองได้ หรือ
สามารถส่ังงานให้นักศึกษาน าผลงานขึ้นตรวจภายในห้องเรียนท่ีสร้างไว้ส าหรับการส่งผลงานขึ้นตรวจของ
นักศึกษาแต่ละกลุ่มได้  

การใช้งานส าหรับอาจารย์ผู้สอน ซึ่งในหน้าจอหลักจะมีปุ่มการใช้งานท่ีส าคัญปรากฏหน้าจอ ดังนี้ 

 - แทบสีด าด้านบนจะแสดงช่ือผู้ใช้ หรือ คลิกท่ี User Info เพื่อแก้ไขหรือเปล่ียนแปลงข้อมูลของผู้ใช้ 
เช่น จากรูปด้านล่าง แสดงช่ือ Yaowaluk Sangsawang  ประเภทผู้ใช้เป็น Instructor 

 -  

 

แสดงหน้าผู้ใช้ประเภท Instructor 

 

โดยเบ้ืองต้นอาจารย์ หรือบุคลากรท่ีเข้าใช้งานในฐานะผู้สอน (Instructor) ต้องมีความเข้าใจขั้นตอน
การท างานของระบบ Turnitin ก่อนส่ังงาน  โดยการท างานแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
 1. การสร้างห้องเรียน (Class) 
 2. การสร้างงานหรือการบ้าน (Assignment) 
 3. การน าผลงานขึ้นตรวจ 
 4. การดูผลรายงาน 
การสร้างห้องเรียน (Add Class)  

ก่อนท่ีจะท าการน าผลงานขึ้นตรวจได้ ผู้สอน (Instructor) ต้องสร้างห้องเพื่อจัดเก็บงานท่ีก าหนดไว้ 
การสร้างห้องส าหรับการจัดกลุ่มห้องเรียนในการตรวจสอบผลงาน สามารถคลิกท่ีปุ่ม Add Class เพื่อ
ก าหนดการส่งตรวจผลงานของผู้เรียนหรือของอาจารย์ผู้ตรวจได้โดยก าหนดข้อมูลดังต่อไปนี้ 

จะแสดงช่ือผู้ใช้  แสดงประเภท

ของผู้ใช้  



 

คลิก Add Class ในการสร้างห้องเรียน 

 

ก าหนดรายละเอียดในการสร้าง Class 

ก าหนด Class type คลิกเลือกประเภทเป็น Standard  Class คือ Class ท่ีไม่สามารถแบ่งเป็นส่วน 
Class ย่อย (Section) ได้ ซึ่งในส่วนของ Master Class สามารถสร้างเป็นส่วน Class ย่อย (Section) และ
เพิ่มผู้ช่วยสอน (teaching assistant) ให้ดูแลแต่ละ class ย่อยได้ ในการใช้งานครั้งนี้ ขอแนะน าประเภท 
Standard เพื่อความสะดวกในการใช้งาน  

 

  



ก าหนด Class name ในการตั้งช่ือห้องเรียน เช่น รหัสวิชา หรือ ช่ือรายวิชา เป็นต้น 

- ก าหนดEnrollment password ในการก าหนดรหัสในการเข้าใช้ห้องเรียน (Class) 

- ก าหนด Subject ในการเลือกกลุ่มสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง 

- ก าหนด Student level(s) ในการเลือกระดับการศึกษาของนักศึกษาใน Class 

- Class Start date จะเริ่มต้นจากวันท่ีปัจจุบัน 

- Class end date จะเป็นการก าหนดวันหมดอายุของห้องเรียน (Class) โดยคลิกท่ี

สัญลักษณ์ปฏิทิน  โดยการเลือกเดือน และคลิกลงวันท่ีส้ินสุด  การก าหนดวันหมดอายุห้องเรียน 
ต้องสัมพันธ์การก าหนดอายุการส่งงาน/การบ้าน (Assignment)  อายุ Class ต้องหมดพร้อมหรือ
หลังจากหมดอายุของการส่งงาน/การบ้าน (Assignment) ท่ีจะกล่าวในหัวข้อถัดไป 
ยืนยันการต้ังค่าโดยกดปุ่ม Summit  จะปรากฏ Class ID และ Enrollment password กดปุ่ม 

Continue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แสดงรายการ Class ID และ Enrollment  

 ในการสร้าง Class ใหม่จะมีหน้าต่างแสดง Class ID และ Enrollment Key ซึ่งสามารถน าข้อมูลนี้
ให้กับนักศึกษาในการสร้าง user และส่งผลงานขึ้นตรวจใน Class ของอาจารย์ได้ โดยนักศึกษาสามารถสมัคร
ด้วยตัวเอง โดยอาจารย์ผู้สอนต้องสร้างงาน (Assignment) รองรับการตรวจสอบผลงานภายใน Class ก่อน 

การแก้ไขวันหมดอายุห้องเรียน (Class) 
ในกรณี Class ท่ีสร้างไว้หมดอายุจะขึ้นข้อความ Expired ผู้สอนสามารถขยายเวลาส้ินสุด Class โดย

สามารถคลิกท่ี  จะมีหน้าก าหนดรายละเอียด Class ขึ้นมาเพื่อให้แก้ไขหรือตรวจสอบได้ 

Class ID 

Continue 



 

 

 

การขยายเวลาการส้ินสุดของ Class 

 

หน้าจอรายละเอียดของ Class ท่ีต้องการแก้ไข  

แสดงสถานการณ์สิน้สดุการก าหนดการใช้

งานห้องเรียน Class 

คลกิไอคอน edit เพ่ือก าหนดวนัท่ี

สิน้สดุการเป็นสมาชิกใหม่ 

คลกิสญัลกัษณ์ปฏิทิน   

เพ่ือท าการขยายเวลาในการใช้

งาน Class นีต้อ่ไป  



 

ก าหนดวัน และเดือนท่ีส้ินสุด Class 

การสร้างงาน/การบ้าน (Assignment)  
 เมื่อด าเนินการสร้างห้องเรียน (Class) เรียบร้อยแล้วให้คลิกท่ีช่ือห้องเรียน (Class name) จะเขา้
มาภายในห้องเรียน (Class name) จะแสดงปุ่มค าส่ังในการเพิ่มการส่ังงาน/การบ้าน (Add Assignment) เพื่อ
ด าเนินการก าหนดการตรวจสอบงานแต่ละผลงาน  

 

คลิก Class ท่ีต้องการสร้างงาน/การบ้าน (Assignment) 

 

  

  

คลิกช่ือห้องเรียนท่ีสร้าง 



 คลิกปุ่มค าส่ัง Add Assignment  เพื่อก าหนดการสร้างงาน/การบ้าน (Assignment) 

 

คลิก Class ท่ีปุ่ม Add Assignment 

 

หน้าจอก าหนดรายละเอียดงาน/การบ้าน (Assignment) 
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ในการสร้าง Assignment ครั้งแรกของ Class จะมีหน้าจอให้ก าหนดรายละเอียดของการส่งผลงาน
ขึ้นตรวจ ดังนี้ 

1. Assignment title : ช่ืองาน/การบ้าน  

2. Point Value : ก าหนดคะแนนเต็ม หากมีคะแนนส าหรับ Assignment นี้ให้พิมพ์คะแนนเต็ม
ลงไป เช่น 10 แต่หากงานท่ีได้รับมอบหมายไม่มีคะแนน ไม่จ าเป็นต้องใส่คะแนนลงไป 

3. Start date : ก าหนดวันเริ่มส่งงาน/การบ้าน โดยคลิกท่ีสัญลักษณ์ปฏิทิน  ก าหนดวันแรก
ท่ีเริ่มส่งไฟล์งาน/การบ้าน (Assignment) ท่ีมอบหมายเข้าตรวจใน Turnitin 

4. Due date : ก าหนดวันสุดท้ายท่ีอนุญาตให้ส่งงาน/การบ้านเข้าตรวจใน Turnitin  โดยคลิก

ท่ีสัญลักษณ์ปฏิทิน  ก าหนดวันสุดท้ายในการส่งไฟล์งาน/การบ้าน (Assignment) ท่ีมอบหมาย 
โดยวันครบก าหนดส่งต้องไม่มากเกินกว่าวันท่ีหมดอายุของห้องเรียน (Class) 

5. Post date : วันประกาศคะแนนของงาน/การบ้าน (Assignment) ท่ีมอบหมาย  

6. Option   การต้ังค่าข้อก าหนดในการตรวจสอบผลงานท่ีน าเข้าตรวจสอบใน Turnitin โดย
คลิกการต้ังค่าจากเครื่องหมาย  หน้าข้อความ Optional settings 



 ในการก าหนดค่าจะมีรายละเอียด Optional settings มีข้อก าหนด ดังนี้

 

หน้าจอก าหนดรายละเอียดงาน/การบ้าน (Assignment) ในส่วนของ Option 

 6.1 Enter special instructions สามารถพิมพ์เนื้อหาอธิบายรายละเอียดของงานท่ีส่งขึ้นตรวจ
ส าหรับ Assignment นี้ 

 

พิมพ์เนื้อหาอธิบายรายละเอียดของงานท่ีส่ง 

 6.1 

 6.2 

 6.3 

 6.4 

 6.5 

 6.6 



 6.2 Allow submissions after the due date? เป็นการก าหนดการอนุญาตให้ส่งไฟล์งานขึ้นตรวจ
เข้า Turnitin หลังวันครบก าหนด 

 Yes : คลิกเลือกในกรณีท่ีอนุญาตให้ส่งงานหลังวันครบก าหนดส่ง 
 No :  ไม่อนุญาตให้ส่งงานหลังวันครบก าหนดส่ง 

ในส่วนของ Similarity Report จะเป็นการสร้างข้อก าหนดรายงานผลการตรวจสอบการคัดลอก 

6.3  Generate Similarity Reports for submissions? เป็นการก าหนดให้สร้ า งรายงานการ
ตรวจสอบการคัดลอกส าหรับงาน/การบ้าน (Assignment) นี้หรือไม่ 

 Yes : คลิกเลือกในกรณีท่ีอนุญาตให้สร้างรายงานการตรวจสอบการคัดลอก 
 No :  ไม่อนุญาตให้สร้างรายงานการตรวจสอบการคัดลอก 

 6.4 Generate Similarity Reports for student submission? เป็นการก าหนดเงื่อนไขการสร้าง
รายงาน (Similarity Reports) ส าหรับนักศึกษาหรือผู้ตรวจท่ีส่งไฟล์งาน/การบ้านมาท่ี Assignment นี้ โดยมี
ตัวเลือก 3 ตัวเลือก คือ  

1) Immediately First report is final : ตัวเลือกส าหรับก าหนดให้นักศึกษาหรือผู้ตรวจ
ส่งไฟล์งานได้ครั้งเดียวและสร้างรายงานทันที 

2) Immediately ( can overwrite reports until due 
date) : ส่งไฟล์งานได้มากกว่าหนึ่งครั้งจนกว่าจะครบวันก าหนดส่งและรายงานจะ
สร้างหลังจากท่ีส่งไฟล์งาน โดยส่งใน Assignment เดียวกันสามารถส่งไฟล์ในวัน
เดียวกันได้ 4 ครั้ง 

3) On due date : รายงานจะสร้างเมื่อถึงวันครบก าหนดส่ง 
ซึ่งแนะน าให้เลือกตัวเลือกท่ี 2) Immediately (can overwrite reports until due 

date) เพื่อให้ส่งไฟล์งานได้มากกว่าหนึ่งครั้ง 

 6 . 5  Exclude bibliographic materials from Similarity Index for all papers in this 
assignment? ก าหนดความต้องการละเว้นการตรวจส่วนรายการเอกสารอ้างอิง หรือรายการบรรณานุกรม
ของไฟล์งาน หรือไม่ 

 Yes : ไม่ตรวจรายการเอกสารอ้างอิงหรือรายการบรรณานุกรมของไฟล์งาน 
 No :  ตรวจรายการเอกสารอ้างอิงหรือรายการบรรณานุกรมของไฟล์งาน 

6. 6 Exclude quoted materials from Similarity Index for all papers in this assignment? 
ก าหนดความต้องการการละเว้นการตรวจส่วนข้อความท่ีอยู่ในเครื่องหมายค าพูด  หรือ อัญประกาศ 
“....” หรือไม่ 

 Yes : ไม่ตรวจส่วนข้อความท่ีอยู่ในเครื่องหมายค าพูด  หรือ อัญประกาศ “....”ท่ีอยู่ใน
เอกสารของไฟล์งาน 



 No :  ตรวจส่วนข้อความท่ีอยู่ในเครื่องหมายค าพูด  หรือ อัญประกาศ “....” ท่ีอยู่ในเอกสาร
ของไฟล์งาน 

6.7  Exclude small sources? ก าหนดความต้องการละเว้นแหล่งข้อมูลท่ีตรวจพบข้อความหรือ
เนื้อหาท่ีมีปริมาณค าซ้ าซ้อนไม่มากนัก หรือไม่ 

 Yes : ไม่ตรวจแหล่งข้อมูลท่ีตรวจพบข้อความหรือเนื้อหาท่ีมีปริมาณค าซ้ าซ้อนไม่มากนัก 
 No :  ตรวจแหล่งข้อมูลท่ีตรวจพบข้อความหรือเนื้อหาท่ีมีปริมาณค าซ้ าซ้อนไม่มากนัก 

6.8 Allow students to see Similarity Reports? ก าหนดการอนุญาตให้นักศึกษาเห็นรายงานผล
การตรวจการคัดลอกหรือไม่ 

 Yes : อนุญาตให้นักศึกษาเห็นรายงานผลการตรวจการคัดลอก 
 No :  ไม่อนุญาตให้นักศึกษาเห็นรายงานผลการตรวจการคัดลอก เมื่อนักศึกษาส่งผลขึ้นตรวจ

จะขึ้นข้อความ not available   
 6.9 Submit papers to: เป็นการก าหนดการต้ังค่าการจัดเก็บไฟล์งาน/การบ้าน(Assignment) 
หลังจากการตรวจเสร็จส้ินแล้ว จะมีตัวเลือก 4 ตัวเลือก ดังนี้ 

 

 

ก าหนดการตั้งค่าการจัดเก็บไฟล์งาน/การบ้าน(Assignment) 

 

 Standard paper repository : ส าหรับงานท่ีตีพิมพ์เสร็จสมบูรณ์แล้ว เพื่อ
จัดเก็บลงฐาน Turnitin ในการเป็นต้นฉบับในการตรวจครั้งถัดไป 

 Institution paper repository : จัดเก็บไฟล์งานหลังการตรวจแล้ว ไว้เป็น
ต้นฉบับในคลังของสถาบันท่ี Turnitin จัดสรรไว้ให้ส าหรับสถาบัน เช่น ถ้าเราจัดเก็บไว้ใน
คลังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้ใช้บริการภายใต้ Class ของมหาวิทยาลัย ฯ 
จะเห็นเนื้อหาว่ามีผลงานซ้ ากี่เปอร์เซ็นต์ตรงไหนบ้าง แต่มหาวิทยาลัยอื่น  ๆ จะเห็นว่ามี
ผลงานซ้ ากี่เปอร์เซ็นต์ แต่สามารถก าหนดไม่ให้เห็นเนื้อหาได้  

 Student’s choice of repository : เป็นการก าหนดให้สิทธิ์ทางเลือกแก่
นักศึกษาเป็นผู้ตัดสินใจเลือกจัดเก็บไฟล์ของตัวเองหลังจากการตรวจแล้ว ระหว่าง ไม่จัดเก็บ



ไฟล์งานนี้ไว้เป็นต้นฉบับ (no repository) กับ จัดเก็บไฟล์งานนี้ไว้เป็นต้นฉบับ (Standard 
repository)  

 No repository : เป็นการก าหนดไม่จัดเก็บไฟล์นี้ไว้เป็นต้นฉบับท่ีคลังใด
เลย ในกรณีท่ีผลงานเรายังไม่เสร็จสมบูรณ์  

ในการจัดเก็บแนะน าให้ใช้ No repository  เพราะหากมีการแก้ไขส่งตรวจขึ้นใหม่จะได้ไม่เกิด
ปัญหาซ้ าผลงานตนเองโดยไม่ต้ังใจ  

6.10 Search options: เป็นการเลือกแหล่งข้อมูลท่ีใช้ในการตรวจเปรียบเทียบกับไฟล์งาน/
การบ้าน ท่ีส่งตรวจใน Assisgnment นี้ โดยสามารถเลือกตรวจท้ัง 4 ตัวเลือก ดังนี้ 

1) Student paper repository : น าไฟล์ตรวจเปรียบเทียบกับคลัง
ของข้อมูล Turnitin 

2) Institution paper repository : น าไฟล์ตรวจเปรียบเทียบกับ
คลังของมหาวิทยาลัย ฯตนเอง 

3) Current and archived internet : น าไฟล์ตรวจเปรียบเทียบกับ
แหล่งข้อมูลบนอินเตอร์เน็ตท้ังข้อมูลปัจจุบันและข้อมูลย้อนหลัง 

4) Periodicals, journals, & publications :  ตร วจ เ ที ยบกั บ ส่ื อ
ส่ิงพิมพ์ต่อเนื่องรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เช่น วารสารอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 

6.11 คลิกเครื่องหมาย  หน้าขอความ Would you like to save these options as your 
defaults for future assignments? เพื่อให้การสร้าง Assisgnment ครั้งต่อไปยึดตามการตั้งค่าท้ังหมดต้ังแต่ 
6.1 – 6.10 ในครั้งนี้ 

 



  

 

การเลือกแหล่งข้อมูลท่ีใช้ในการตรวจเปรียบเทียบ  

เมื่อก าหนดทุกอย่างครบก็สามารถกดปุ่ม Submit เพื่อท าการน าผลงานขึ้นตรวจในขั้นตอนต่อไป 

  

  

 6.7 

 6.8 

 6.9 

 6.10 

 6.11 

 



ในการสร้าง Assignment ครั้งต่อไป จะมีหน้าจอก าหนดรายละเอียดเพิ่มเติมในการสร้าง    

 

การสร้างสร้าง Assignment ครั้งต่อไป  

1. รายงานการบ้านหรือ paper Assignment type สร้างการบ้านท่ัวไป 

2. การบ้านงานวิจารณ์หรือ PeerMark Assignment ผู้สอนต้องการให้นักศึกษา
ทบทวนช้ินงานของนักศึกษาท่านอื่น ๆ 

3. การบ้านแบบ Revision Assignment กรณีท่ีผู้สอนต้องการให้นักศึกษาส่งฉบับร่าง 
(drafts) โดยไม่ต้องแก้ไขช้ินงานเดิมท่ีส่งก่อนหน้านี้ 

4. การบ้านแบบ Reflection Assignment เลือกในกรณีท่ีผู้สอนต้องการให้นักศึกษา
เขียนส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากกระบวนการเขียนงานช้ินนั้น 

ซึ่งโดยปกติจะใช้วิธีท่ี 1 คือ สร้างแบบรายงานการบ้านหรือ paper Assignment type เพื่อ สร้าง
การบ้านท่ัวไป จากนั้นก าหนด Option   เหมือนกับการสร้าง Assignment  

  



การน าผลงานขึ้นตรวจของ Instructor 
 เมื่อ Instructor สร้าง Assigment เรียบร้อยแล้ว ในหน้าจอของผู้สอน (Instructor) จะมีรายการ 
Assignment ท่ีสร้างไว้ 

 

หน้าจอการเข้าใช้ของผู้สอน (Instructor) 

 ในการส่งผลงานขึ้นตรวจของผู้สอน (Instructor) รูปแบบหน้าจอในการกรอกรายการผลงานท่ีน าขึ้น
ตรวจสอบมี 4รูปแบบคือ  

1. การตรวจครั้งละ 1 ไฟล์ โดยเลือกค าส่ัง Single File Upload   

2. การตรวจมากกว่า 1 ไฟล์ต่อครั้งจะใช้ค าส่ัง Multiple File Upload 

3. การตรวจการตัดมาวางในกล่องข้อความ โดยเลือกค าส่ัง Cut & Paste Upload 

4. การตรวจด้วยไฟล์บีบอัด หรือ zip file Upload 

 ซึ่งในการตรวจนั้นผู้สอนต้องเข้าไปใน Class และในรายการ Assignment ท่ีต้องการส่งผลงานขึ้น
ตรวจ โดยไปท่ีเมนู More Action และเลือกค าส่ัง Submit จะปรากฏหน้าจอในการเลือกประเภทไฟล์ขึ้น
ตรวจ  



 

หน้าจอรายการ Assignment ของ Instructor 

 

การตรวจคร้ังละ 1 ไฟล์ โดยเลือกค าสั่ง Single File Upload 

 

หน้าจอการเลือกประเภทการส่งผลงานขึ้นตรวจของ Instructor 

 



 

หน้าจอ Upload แบบ Single File 

 

  

เลือก e-Mail ผู้เขียนผลงานจากรายการ Student หรือเลือกเป็น 
Non-enrolled student  

ระบ ุFirst name เจ้าของผลงาน 

ระบ ุLast name เจ้าของผลงาน 

ระบช่ืุอผลงานท่ีน าขึน้ตรวจ 



การตรวจมากกว่า 1 ไฟล์ต่อคร้ังจะใช้ค าสั่ง Multiple File Upload  
 ซึ่งการส่งผลงานขึ้นตรวจจะมีข้อก าหนด ดังนี้ 

 ไฟล์ท่ีน าขึ้นตรวจ ในแต่ละไฟล์จะต้องมีขนาดไม่เกิด 40 เมกะไบต์ 
 ในรายละเอียดของไฟล์ต้องมีข้อความอย่างน้อย 20 ค า 
 มีจ านวนหน้าเอกสารต่อไฟล์ไม่เกิน 400 หน้า 

 อ นุ ญ าต ให้ ต ร ว จ ไ ฟ ล์ ชนิ ด ท่ี เ ป็ น  Microsoft Word, PowerPoint, 
WordPerfect, PostScript, PDF, HTML, RTF, OpenOffice (ODT), Google docs แ ล ะ 
plain text  

 

หน้าจอการ Upload แบบ Multiple File 

 

เลือกไฟล์ท่ีต้องการน าผลงานขึน้ตรวจ 



 

การกรอกรายละเอียดเมื่อ Upload แบบ Multiple File 

การตรวจการตัดมาวางในกล่องข้อความ โดยเลือกค าสั่ง Cut & Paste Upload 
 

 

หน้าจอการ Upload แบบ Cut & Past 

  

ระบช่ืุอนกัศกึษาท่ีต้องการน าผลงานขึน้ตรวจ 

ระบ ุLast name 

ระบ ุFirst name 

ระบช่ืุอผลงาน 

เลือก e-Mail ผู้เขียนผลงานจากรายการ Student 

หรือเลือกเป็น Non-enrolled student  

ระบ ุFirst name เจ้าของผลงาน 

ระบ ุLast name เจ้าของผลงาน 

ระบช่ืุอผลงานท่ีน าขึน้ตรวจ 

คดัลอกย่อหน้าท่ีต้องการ

ตรวจสอบมาวางในกลอ่ง

ข้อความ 



การตรวจด้วยไฟล์บีบอัด หรือ zip file Upload 
 ในการตรวจสอบไฟล์บีบอัด หรือ zip file นั้นอาจจะใช้เวลาในการตรวจสอบนาน ขึ้นอยู่กับขนาดของ
ไฟล์ ซึ่งในการตรวจไฟล์แบบบีบอัด หรือ zip file นี้มีข้อก าหนดดังนี ้

 ในไฟล์ท่ีบีบอัด หรือ zip file สามารถจุได้ 1,000 ไฟล์ 
 ขนาดของไฟล์บีบอัด หรือ zip file ท่ีน าขึ้นตรวจต้องไม่เกิน 200 เมกะไบต์ 
 ไฟล์ท่ีน าขึ้นตรวจ ในแต่ละไฟล์จะต้องมีขนาดไม่เกิด 40 เมกะไบต์ 
 ในรายละเอียดของไฟล์ต้องมีข้อความอย่างน้อย 20 ค า 
 มีจ านวนหน้าเอกสารต่อไฟล์ไม่เกิน 400 หน้า 

 อนุญาตให้ตรวจไฟล์ชนิดท่ีเป็น Microsoft Word, PowerPoint, 
WordPerfect, PostScript, PDF, HTML, RTF, OpenOffice (ODT), Google docs และ 
plain text 

 

 

หน้าจอการ Upload แบบ Zip File 

  



การเพิ่มสมาชิกนักศึกษา (Student) โดยอาจารย์ หรือบุคลากรที่เข้าใช้ในฐานะผู้สอน (Instructor) 
 ในส่วนนี้อาจารย์ หรือบุคลากรท่ีเข้าใช้งานในฐานะผู้สอนท่ีเป็น Instructor ของ Class เมื่ออาจารย์ 
login เข้าสู่ระบบ Turnitin แล้ว คลิกท่ีช่ือห้องเรียน (Class name) ท่ีต้องการเพิ่มสมาชิกนักศึกษา (Student) 
เช่น ต้องการเพิ่มนักศึกษา (Student)ให้ห้อง UserLibrary 

 

 หน้าจอห้องเรียนของ Instructor 

ให้อาจารย์ คลิกห้องเรียนรายการ UserLibrary เพื่อเข้าเมนูในการเพิ่ม Student 

 

  



 

รายการใน Class UserLibrary  

 

การเพิ่ม Student  

1. เมื่อเข้าสู่ Class UserLibrary คลิกท่ีแท็บ Student ซึ่งหน้าจอการแสดงผลนี้ ผู้สอนสามารถเพิ่ม
ผู้ใช้เป็นรายบุคคล หรือเป็นกลุ่มได้ โดยมีวิธีการเพิ่มข้อมูลดังต่อไปนี้ 

 2. คลิกปุ่ม Add Student ซึ่งการเพิ่มสมาชิกนักศึกษาแบบรายบุคคล ผู้สอนสามารถน าข้อมูลช่ือ-
สกุล ภาษาอังกฤษ ของนักศึกษามาท าการสมัครสมาชิกใน Class ท่ีสร้างเพื่อให้นักศึกษาได้ส่งงานตามท่ีได้
สร้าง  

การเพิ่มสมาชิกนักศึกษาระบุช่ือในช่อง First name และนามสกุลในช่อง Lass name และระบุ e-
Mail ของนักศึกษาท่ีใช้งานได้ท่ีเป็น e-Mail ท่ีสมัครจากมหาวิทยาลัย ตัวอย่าง ***@mail.rmutt.ac.th    

1
1 

1
2

1 



 

กรอกข้อมูลนักศึกษาท่ีต้องการสมัคร 

 

กด Submit เพื่อให้ add รายช่ือเข้าระบบ 

 

  



นักศึกษาผู้ใช้งาน (Student) ยืนยันการใช้งาน Turnitin ผ่าน e-Mail 
เมื่ออาจารย์สมัครการใช้งานให้กับนักศึกษาแล้ว นักศึกษาจะได้รับ e-Mail ท่ี Instrucotr หรือผู้สอนสมัคร

ให้ เพื่อยืนยันและก าหนดค่ารหัสผ่านในการเข้า Turnitin ของนักศึกษา (Student) โดยระบุว่านักศึกษาเรียนอยู่ใน 
Class ใด และจาก Instructor ท่านใดเป็นคนสร้างช่ือผู้ใช้ให ้โดยให้นักศึกษา (Student)สามารถเข้าใช้งานด้วย
การก าหนดรหัสผ่านด้วยตัวเอง จากปุ่ม Create Your Password  

Hi Yaowaluk Sangsawang, 

You have been enrolled in the Turnitin class, UserLibrary (ช่ือห้องเรียน), by your instructor, 

e-Library RMUTT (ช่ืออาจารย์ผู้สร้างคลาส). 

ตัวอย่างข้อความท่ีได้รับทาง e-Mail ของ Student 

 

 

เนื้อหาท่ีได้รับจาก Turnitin เพื่อก าหนดรหัสผ่าน 

 
ให้คลิกปุ่มค าส่ัง Create Your Password ระบบจะเปิดหน้าจอ   Browser ใหม่เพื่อให้ก าหนดค่าการ

ใช้งาน 

  
  



จากภาพด้านล่าง กรอก e-Mail ท่ีใช้ในการสมัคร และกรอกนามสกุล ตามท่ีผู้สอนได้สมัครให้ถูกต้อง
ตรงกัน  เมื่อกรอกข้อมูลถูกต้องจะมี e-Mail แจ้งกลับเพื่อให้ก าหนดรหัสผ่านอีกครั้งภายใน 24 ช่ัวโมง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรอก e-Mail ท่ีใช้ในการสมัครเพื่อรอการยืนยันการสมัคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับ e-Mail แจ้งรอการยืนยนัในการสมัครสมาชิก 

จากดังภาพด้านล่าง จะเห็นว่าได้รับ e-Mail แจ้งช่ือ Create your Turnitin Password ให้เปิดe-Mail 

yaowaluk@mail.rmutt.ac.th 

yaowaluk@mail.rmutt.ac.th 



 

หน้าจอแจ้งยืนยันการตั้งค่า Password 

หลังจากได้รับ e-Mail ยืนยันในการตั้งค่ารหัสผ่านในระบบ Turnitin  จากข้อความ To finish setting 
up your Turnitin account, please click here to create your password. ในจดหมายสังเกตมีค าว่า 
here ให้คลิกเพื่อก าหนดรหัส Password  

 

คลิก here เพื่อก าหนดรหัส Password ใหม ่

https://www.turnitin.com/login_reset.asp?lang=en_us&id=39feb796bb13521e1effe28b8423f9b6&account_setup=1


 

ก าหนดรหัส Password ใหม่ 

 

ก าหนดรหัสผ่านท่ีต้องการใช้งาน โดยมีตัวอักษร 6 – 12 ตัวอักษร ซึ่งต้องประกอบไปด้วย ตัวอักษร
ภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ และตัวเลข ตัวอย่าง  paSS123 และกด Create 
Password ระบบจะแจ้งการเสร็จส้ินการตั้งค่า 

 

แจ้งเสร็จส้ินการตั้งค่า 

นักศึกษาสามารถคลิกปุ่ม   Log in Now   เพื่อเข้าสู่ระบบได้  

 

การ Login ครั้งแรกของนักศึกษาท่ีอาจารย์ หรือ 

 



 

หน้าจอการ Log in  

 

 จากการสมัครสมาชิกของนักศึกษา (Student) โดยอาจารย์ หรือบุคลากรท่ีเข้าใช้ในฐานะผู้สอน 
(Instructor) ในการเข้าใช้งานครั้งแรกของนักศึกษาต้อง Log in และก าหนดค าถามท่ีช่วยในการแก้ไขปัญหา
เวลาลืมรหัสผ่าน และกรอกค าตอบของตนเองในช่อง Question answer 

 

 

 

 

 

 

 

ก าหนดค าถามของนักศึกษา (Student) 

yaowaluk@mail.rmutt.ac.th 



 

เลือกข้อค าถาม 

 เมื่อกรอกข้อค าถามและตอบค าถามเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม Next เพื่อไปข้ันตอนถัดไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยืนยันค าถาม กด Next 

 

กด I Agree เพื่อยอมรับเงื่อนไขของการใช้งานของระบบ Turnitin นักศึกษา (Student) ก็จะสามารถ
เข้าใช้งานได้ปกติ โดยเข้าสู่หน้าจอห้องเรียน (Class) ท่ีก าหนดไว้ 

yaowaluk@mail.rmutt.ac.th 



 

ยอมรับเงื่อนไขการใช้งาน 

 

หน้าจอการเข้าใช้งาน 

 

  



หน้าจอหลักจะมีปุ่มการใช้งานท่ีส าคัญปรากฏหน้าจอ ดังนี้ 

 - แทบสีด าด้านบนจะแสดงช่ือผู้ใช้ หรือ คลิกท่ี User Info เพื่อแก้ไขหรือเปล่ียนแปลงข้อมูลของผู้ใช้ 
เช่น จากรูปด้านล่าง แสดงช่ือ Yaowaluk Sangsawang  ประเภทผู้ใช้เป็น Student 

 

 

หน้าจอในการเข้าใช้งานระบบของ Student 

จะแสดงช่ือผู้ใช้ แสดงประเภทของผู้ ใช้ 

แสดงช่ือ Class ID ท่ีเคยสมคัรไว้กบัหน่วยงาน  

Rajamangala University of Techonog, Thanyaburi  

แสดงช่ือ Class ID ท่ีเคยสมคัรไว้กบัหน่วยงาน  

Library RMUTT  


