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คู่มือการใช้ Turnitin ส าหรับนักศึกษา (Student) 

1. การเข้าใช้: turnitin.com  

2. การลงทะเบียนเพ่ือขอเปิดบัญชีผู้ใช้ประเภท Student ใหม่ คลกิที ่Create Account 

 

3. คลกิทีปุ่่ม Student ในส่วน Create a New Account 

 

http://www.turnitin.com/
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4. การสร้างบัญชีผู้ใช้ประเภทนักศึกษาใหม่ (Create a New Student Account) 
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5. การ Log In เข้าใช้งาน Turnitin ส าหรับผู้ทีผู้่ใช้ได้ลงทะเบียน และมี Account Turnitin อยู่แล้ว 
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ในกรณีทีผู้่ใช้ลืมรหัสผ่าน ให้คลกิที ่Click here ที ่Forgot your password และ พมิพ์อเีมลแอดเดรส และพมิพ์

นามสกุลทีไ่ด้ลงทะเบียนไว้กับ Turnitin  

 

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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5. รายละเอยีดเกี่ยวกบัปุ่มการใช้งานทีส่ าคัญทีป่รากฎบนหน้าจอโฮมเพจ 

 

1. แสดงช่ือบัญชีผู้ใช้ คลกิที ่ช่ือบัญชี หรือ User Info เม่ือต้องการแก้ไข หรือเปลีย่นแปลงรายละเอยีด

รายการข้อมูลของผู้ใช้ 

2. แสดงสถานะประเภทบัญชีผู้ใช้เป็น Student 

3. เม่ือต้องการออกจากการใช้งาน Turnitin คลกิทีปุ่่ม Logout 

4. คลกิทีปุ่่ม Enroll in a Class ส าหรับการเพิม่ Class ใหม่ ที่อาจารย์ได้สร้างไว้ส าหรับนักศึกษา 

5. Class ID คือ แสดงหมายเลขคลาส ทีไ่ด้ลงทะเบียนเข้าใช้ไว้ 

6. Class Name คือ ช่ือคลาสทีไ่ด้ลงทะเบียนเข้าใช้ไว้ 

7. Instructor คือ ช่ือของอจารย์ผู้ทีส่ร้างคลาสนีไ้ว้ 

8. Status แสดงสถานะอายุการใช้งานของคลาส Active แสดงถึง คลาสยงัคงใช้งานได้อยู่ และ Expired  

แสดงถึง คลาสได้หมดอายุและปิดการใช้งานไปแล้ว 

9. Drop Class คือ การลบคลาส คลกิทีรู่ปถังขยะ ทีต่รงกบัช่ือคลาสทีต้่องการลบออกจากรายการ 

10. แสดงช่ือสถาบัน หรือ ช่ือมหาวทิยาลยั และ ช่ือคณะ แสดงถึง รายช่ือคลาสทีใ่ช้อยู่ไ ด้รับการสร้างมา

จาก สถาบัน หรือ มหาวทิยาลยั และ คณะ หรือ หน่วยงานใด 
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6. การเพิม่คลาสใหม่ (Enroll in a Class) 

 

1. คลกิที ่Enroll in a Class 

2. พมิพ์หมายเลขคลาส (Class ID) 

3. พมิพ์รหัสของคลาส (Enrollment password) 

4. คลกิทีปุ่่ม Submit 
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7. การส่ง หรือ อปัโหลดไฟล์งาน เช่น บทความ รายงาน หรือ วทิยานิพนธ์ เข้าตรวจใน Turnitin ให้คลกิเลือกที่

ช่ือคลาสทีต้่องการส่งไฟล์งาน

 

 

8. จากหน้าจอคลาสโฮมเพจ เลือก assignment ต้องการส่งไฟล์ และ คลกิทีปุ่่ม Submit ซ่ึงมีค าอธิบายดังนี ้

1. ช่ือ assignment 

2. Start แสดงวนัแรกทีเ่ร่ิมส่งงาน  Due แสดงวนัสุดท้ายทีส่ามารถส่งงานได้ และ Post แสดงวนัที่

ประกาศคะแนน หาก Assignment น้ันมีการให้คะแนนไว้ด้วย 

3. แสดงเปอร์เซอร์ผลการตรวจการซ ้าซ้อน หลังจากส่งไฟล์งานไปตรวจแล้ว 

4. คลกิทีปุ่่ม Submit ทีต่รงกนักับช่ือ Assignment ทีต้่องการส่ง หรือ อปัโหลด ไฟล์เข้าตรวจ หรือ คลกิ 

ปุ่ม Resubmit หากนักศึกษาต้องการอปัโหลดไฟล์ เข้าตรวจซ ้าใหม่ ใน Assignment เดิม ซ่ึงการส่งงาน

ไฟล์ผ่านปุ่ม Resubmit สามารถส่งไฟล์เข้าตรวจซ ้าได้ จนกว่าจะถึงวนัครบอายุ (due date) ของ 

assignment การส่งไฟล์งานเพ่ือตรวจซ ้าใหม่นีใ้น  3 คร้ังแรก Turnitin จะสร้างรายงานผลการตรวจ

ความซ ้าให้โดยทนัท ีแต่หากการส่งไฟล์งาน ตั้งแต่คร้ังที ่4 เป็นต้นไป รายงานผลการตรวจความ

ซ ้าซ้อน จะออกล่าช้า 24 ช่ัวโมง 
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9. การส่งไฟล์งานเข้าตรวจใน Turnitin มีขั้นตอนดังนี้ 

ขั้นตอนที ่1 การอปัโหลดไฟล์งานเข้าตรวจ

 

1. คลกิเลือกวธีิการอปัโหลด 

2. พมิพ์ช่ือเร่ืองของบทความ หรือ รายงาน ทีส่่งตรวจ 

3. คลกิเพ่ือดูข้อก าหนดของไฟล์ทีส่ามารถส่งตรวจได้ เช่น ขนาดของไฟล์ ชนิดของไฟล์ เป็นต้น 

4. เลือกวธีิการเรียกไฟล์ทีต้่องการอปัโหลด จากแหล่งทีจั่ดเก็บได้ 3 รูปแบบดังนี้ 

1. เรียกไฟล์จากทีจั่ดเกบ็อยู่ในไดรฟ์ของเคร่ืองคอมพวิเตอร์ทีใ่ช้งานอยู่ขณะนี้ 

2. เรียกไฟล์จากทีจั่ดเกบ็อยู่ใน Dropbox  

3. เรียกไฟล์จากทีจั่ดเกบ็อยู่ใน Google Drive  

5.  หลงัจากเรียกไฟล์มาแล้ว จะแสดงช่ือไฟล์ ทีร่อด าเนินการอปัโหลดต่อไป หรือ หากต้องการลบไฟล์ที่

เรียกมาให้คลกิที ่Clear file  

6. คลกิทีปุ่่ม Upload เม่ือต้องการอปัโหลดไฟล์ 
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ขั้นตอนที ่2 แสดงเน้ือหาตัวอย่างในไฟล์ (Preview)  

 

1. รายละเอยีดข้อมูลของไฟล์ที่อปัโหลด 

2. ข้อมูลเน้ือหาของไฟล์ทีอ่ปัโหลด สามาคลกิที ่ลูกศรซ้ายเพ่ือไปทีห่น้าเน้ือหาก่อนหน้านี ้หรือ คลกิที่

ลูกศรขวา เพ่ือไปที่หน้าถัดไป หรือ คลกิททีเ่น้ือหาเพ่ือขยายให้ใหญ่ขึน้ 

3. เม่ือตรวจสอบข้อมูลเน้ือหาเป็นทีเ่รียบร้อยแล้ว คลกิที่ปุ่ม Confirm เพ่ือยืนยนัการอปัโหลดไฟล์ 
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ขั้นตอนที ่3 แสดงข้อความแจ้งเตือนการอปัโหลดไฟล์ส าเร็จ หรือ การอปัโหลดไฟล์ไม่ส าเร็จ  

 

1. กล่องข้อความยืนยนัไฟล์งานทีอ่ปัโหลดเพ่ือส่งตรวจใน Turnitin เสร็จส้ินสมบูรณ์ ไม่พบปัญหา หรือ 

ข้อผดิพลาดใดในการส่งตรวจ 

2. คลกิทีปุ่่ม Return to assignment list เพ่ือดูรายงานผลการตรวจ 
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10. การอ่าน หรือ แปลผลจากรายงานผลการตรวจการการคัดลอกซ ้า (Originality Report) 

จากหน้าจอคลาสโอมเพจ จะแสดงผลการตรวจการคัดลอกซ ้าเป็น ร้อยละ หรือ เปอร์เซนต์ของเน้ือหาทั้งหมด 

คลกิทีต่ัวเลขเปอร์เซนต์ เพ่ือแสดงรายละเอียดของรายงานพร้อมแสดงแหล่งข้อมูลต่างทีต่รวจพบถึงเน้ือหาซ ้า

ของไฟล์งานนี ้ 

 

จากน้ัน หน้ารายงานผลการตรวจจะเปิดขึน้ใหม่ ให้คลกิที่ตัวเลข เพ่ือแสดงรายละเอยีดของแหล่งข้อมูลและ

ข้อความทีต่รวจพบ 
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ค าอธิบายรายละเอยีดข้อมูลทีแ่สดงอยู่ในรายงานผลการตรวจการคัดลอกของ Turnitin 

 

 

 
1. Similarity Index แสดงปริมาณค า หรือ ข้อความทีเ่หมือนกนั หรือ ตรงกนั กบั แหล่งข้อมูลของ 

Turnitin เป็นเปอร์เซ็นต์ หรือ ร้อยละ จากการเทยีบกบัจ านวนค าทั้งหมด (Word count) ของไฟล์งาน

เอกสาร (Paper) ทีส่่งเข้ามาตรวจสอบ ตัวอย่างเช่น จ านวนข้อความทีเ่หมือนกัน (matching text) คิด

เป็นร้อยละ 69 ของจ านวน 2,682 ค าของไฟล์งานเอกสารที่ส่งเข้ามาตรวจ หรือ ค านวณเป็นค าได้ดังนี ้

(2682 คูณ 69) หาร 100  = จ านวนข้อความที่เหมือนกนั ประมาณ 1,850 ค า  

 



 

          จดัท ำโดย...จิรวฒัน์ พรหมพร แผนกสนบัสนุนฝ่ำยทรัพยำกรอิเลก็ทรอนิกส์ทำงกำรศึกษำ 
          บริษทั บุค๊โปรโมชัน่ แอนด ์เซอร์วสิ จ ำกดั ปรับปรุงล่ำสุดเม่ือวนัท่ี 30 พฤษภำคม 2561 หนำ้ 14 

2. แสดงรายการแหล่งข้อมูลทีต่รวจพบค า หรือ ข้อความทีเ่หมือนตรงกนักบัเน้ือหาของไฟล์งานทีส่่งตรวจ 

 

1. แสดงเปอร์เซอร์ของจ านวนค า หรือ ข้อความ ใน
แหล่งข้อมูลนี ้ทีเ่หมือนกนั หรือ ตรงกันกบัไฟล์งานทีส่่ง
ตรวจใน Turnitin 

2. แสดงช่ือแหล่งข้อมูลแยกออกตามสีและตัวเลข รวมถึง
แสดงประเภทของแหล่งข้อมูลด้วยได้แก่ Internet   
Publication และ Student Paper  

 

3. การปรับเปลีย่นหน้าจอแสดงผลต่างๆ 

 

1. Match Overview คือ แสดงรำยกำรแหล่งขอ้มูลท่ีตรวจพบขอ้ควำมท่ี
เหมือน และตรงกนักบัไฟลง์ำนท่ีส่งตรวจโดยจะแยกแหล่งขอ้มูลออกตำมสี
และตวัเลข 
2. All Sources คือ แสดงรำยกำรแหล่งขอ้มูลทุกแหล่ง ท่ีตรวจพบขอ้ควำมท่ี
เหมือน และตรงกนักบัไฟลง์ำน ซ่ึงสำมำรถเลือกละเวน้แหล่งขอ้มูล (Exclude 
Source)ในกำรตรวจเทียบไดอี้กดว้ย 
3. Filters and Settings  คือ กำรตั้งค่ำและตวักรองในกำรละเวน้กำรตรวจ 
ไดแ้ก่ Exclude Quoted หมำยถึง ละเวน้กำรตรวจส่วนขอ้ควำมในเคร่ืองหมำย
อญัประกำศ Exclude Bibliography ละเวน้กำรตรวจส่วนรำยกำรเอกสำรอำ้งอิง  
Exclude small sources that are less than หมำยถึง ละเวน้กำรตรวจค ำ หรือ 
ขอ้ควำมท่ีเหมือนและตรงกนั กบัในแหล่งขอ้มูลนอ้ยกวำ่ จ  ำนวน หรือ 
เปอร์เซนต ์ตำมท่ีระบุตวัเลขลงไป 
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4. การส่ังพมิพ์ หรือ การดาวน์โหลด รายงานผลการตรวจการคัดลอกจาก Turnitin  

 
1. คลกิทีปุ่่มลูกศร เม่ือต้องการส่ังพมิพ์ หรือ ดาวน์โหลดรายงานผลการตรวจใน
รูปแบบไฟล์ PDF โดยมีทางเลือกดังนี้ 

 Current View เม่ือต้องการดาวน์โหลดเน้ือหาทุกหน้า พร้อม
ข้อความทีไ่ฮไลท์ในเน้ือหา รวมทั้งแสดงช่ือแหล่งข้อมูลและ
เปอร์เซอร์การคัดลอกแยกเป็นรายแหล่ง 

 Digital Receipt เม่ือต้องการเฉพาะหลกัฐานใบตอบรับการส่งไฟล์
เข้าตรวจใน Turnitin เท่าน้ัน 

 Original Submission File เม่ือต้องการดาวน์โหลดเฉพาะไฟล์งาน
ต้นฉบับดั้งเดิมทีไ่ด้เคยใช้ส่งตรวจไว้เท่าน้ัน  

2. เลือกดูรายการรายละเอียดข้อมูลของไฟล์งานทีส่่งไปตรวจ 
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5. ตัวเลข และ สีทีแ่ตกต่างกนั ที่ไฮไลท์อยู่บน ค า หรือ ข้อความ หรือ เน้ือหา ของไฟล์งานนี ้แสดงให้เห็น

ถึงการตรวจพบค า หรือ ข้อความ หรือ เน้ือหาเหล่าน้ัน เหมือนกนั หรือ ตรงกนักบัค า หรือ ข้อความ 

หรือ เน้ือหา ในแหล่งข้อมูลที่ Turnitin ตรวจพบโดยสามารถคลกิไปทีต่ัวเลข เรียกดูรายละเอยีดในการ

แสดงค า หรือ ข้อความ หรือ เน้ือหา ต้นฉบับทีม่ีอยู่ก่อนแล้ว ในแหล่งข้อมูลที ่Turnitin ตรวจพบ เพ่ือ

เทยีบกบัค า หรือ ข้อความ หรือ เน้ือหาของไฟล์งานทีส่่งตรวจอยู่นี ้เพ่ือความชัดเจนในประกอบการ

พจิารณาต่อไป 

 

6. แสดงจ านวนหน้า และ ค าทั้งหมดของไฟล์งานทีส่่งตรวจนี ้ 
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7. Zoom in เพ่ือขยายใหญ่ และ Zoom out เพ่ือย่อลง ของหน้าเน้ือหาของไฟล์งานทีส่่งตรวจนี ้ 

 

8. Text Only Report แสดงรายงานผลการตรวจเป็นแบบ Text Mode 

 

ตัวอย่าง ตัวอย่างรายงานผลการตรวจรูปแบบ Text-only Report 

 

 

 


