
การใช้งานโปรแกรม 

โดย สํานักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ



เตรียมความพร้อม 
üEmail มหาวิทยาลัย 

üUser Account บัญชีผู้ใช้
การสมัครบัญชีผู้ใช้ประเภทผู้สอน (Instructor) ให้แจ้งคําขอไปยังผู้ดูแลระบบ 

นางสาวสุพิศ ทองซัง 

• e-mail : supis@rmutl.ac.th

• โทร: 053-921444#1332

üManuscript Documents

mailto:supis@rmutl.ac.th


https://mail.rmutl.ac.th

Login 
Username: xxxxx@rmutl.ac.th

Password: xxxxxxx

เมื่อสมัครแล้วจะมีข้อความ

แจ้งเตือนทางอีเมล 

https://mail.rmutl.ac.th/


ใหค้ลิก Set up account และทํา

ตามขั้นตอนการตั้งค่าต่าง ๆ



admin ได้นําเข้าข้อมูลสมาชิก โดย
ใช้ช่ือ นามสกุล เป็นภาษาไทย และช่ือ
มีคํานําหน้าด้วย

หากผู้เข้าร่วมอบรมได้รับ email 
จาก Turnitin ในการลงทะเบียน 

กรอก Email มหาวิทยาลัย และช่อง 
Last name กรอก เฉพาะนามสกุล
ที่เป็นภาษาไทย ดังรูปตัวอย่าง

ปวยีา รักน่ิม
pxxxxx@rmutl.ac.th

รักนิ่ม

pxxxxx@rmutl.ac.th

mailto:paweeya@rmutl.ac.th


เน้ือหา
1. การสร้าง Class

• สําหรับตรวจงานนักศึกษา

• สําหรับตรวจบทความของตัวเองก่อนตีพิมพ์

2. การสร้าง Assignment 

3. เพิ่มรายช่ือนักศึกษาเข้าไปใน Class

4. การส่งงานเข้าตรวจ                 

(submitting papers)

5. Quick Submit: ไม่ต้องสร้าง                

Class & Assignment 

6. การอ่านรายงานผลการตรวจ         

(Originality Report)



ไปยัง www.turnitin.com
การเข้าใช้งาน

login ด้วย account 

http://www.turnitin.com/


สิทธิ์การเข้าใช้งานมี 2 รูปแบบคือ 
• Instructor à สร้าง Class / Assignment + ตรวจผลงานได้
• Student à ตรวจผลงานได้

1. การสร้าง Class 1.1 เปลี่ยนสิทธิ์เป็น Instructor

1.2 กดปุ่ม Add Class



ต้ังชื่อ Class 

รหัสเข้า Class

สาขาวิชา

ระดับผู้ส่งผลงาน

1.3 การตั้งค่า Class

ต้ังค่าหมดเขต วันกําหนดส่ง

กด Submit 



สามารถนําข้อมูล
แจ้งนักศึกษาเพื่อ 
enroll เข้า Class

ตั้งค่าสําเร็จจะมี popup แจ้งข้อมลู



2. การสร้าง Assignment

2.2 กดปุ่ม Add Assignment

2.1 คลิกที่ช่ือ Class ที่ต้องการสร้าง Assignment 



2.3 เลือกประเภท Assignment เป็น Paper Assignment
(กรณีสร้าง Assignment ครั้งแรกจะไม่ปรากฏหน้าน้ี)



ต้ังชื่อ Assignment
หากมีคะแนนสําหรับ Assignment 

ให้พิมพ์คะแนนเต็มลงไป

อนญุาตเฉพาะประเภท
ของไฟล์ท่ีโปรแกรมรองรับ

ต้ังค่าเพิ่มเติม

วันประกาศคะแนน

วันท่ีสามารถเริ่มส่ง

วันกําหนดส่ง

2.4 ตั้งค่า Assignment



ตัวอย่างการตั้งค่า
Optional settings
Assignment ที่แนะนํา

คําชี้แจงเพิ่มเติม

อนุญาตให้ส่งหลังวันกําหนดส่งหรือไม่?

ต้องการสร้างรายงานตรวจการคัดลอกหรือไม?่

ยกเว้นการตรวจการคัดลอกส่วนบรรณานุกรมหรือไม่

• ส่งไฟล์งานได้ครั้งเดียวและสร้างรายงานทันที 
• ส่งไฟล์งานได้จนกว่าจะครบวันกําหนดส่ง 

(รายงานคร้ังที่ 2 จะสร้างอีก 24 ชั่วโมง)
• รายงานจะสร้างในวันกําหนดส่ง



ไม่จัดเก็บไฟล์งานน้ีไว้เป็น
ต้นฉบับในคลังใดเลย

ต้องการยกเว้นการตรวจการคัดลอกข้อความท่ีอยู่ใน
"เครื่องหมายอัญประกาศ” หรือไม่

ต้องการยกเว้นการตรวจการคัดลอกส่วนคําซ้ํา หรือ 
ประโยคส้ันๆ 

อนุญาตให้นักศึกษาเห็นรายงานผลการตรวจคัดลอก
หรือไม่ 

ต้องการเช็คไวยกรณ์หรือไม่



3. เพิ่มรายชื่อนักศึกษาเข้าไปใน Class

3.1 เพิ่มโดยแจ้ง Class ID และ Enrollment Key ให้นักศึกษา

3.2 เพิ่มทีละรายช่ือ 

3.3 เพิ่มโดยการ
upload ไฟล์รายช่ือ



3.2 เพิ่มทีละรายช่ือ
กรอก ช่ือ นามสกุล และ email 

3.3 เพิ่มโดยการ
upload ไฟล์รายช่ือ
ตามรูปแบบที่กําหนด



4. การส่งงานเข้าตรวจ 

4.1 เลือก Assignment ที่ต้องการส่ง 

4.2 เลือก More actions à Submit



4.3 เลือก รูปแบบการส่ง 
• ส่งไฟล์ทีละ 1 ไฟล์ (Single File Upload)
• ส่งไฟล์ทีละหลายไฟล์พร้อมกัน (Multiple File Upload)
• ส่งเฉพาะส่วน (Cut & Paste Upload)
• ส่งในรูปแบบ zip file (Zip File Upload)

4.4 กรอก
รายละเอียด ช่ือผู้ส่ง
และหัวข้อการสง่



4.5 หน้า preview เพื่อเช็ครายละเอียด
ก่อนส่ง ถ้าถูกต้องให้กดปุ่ม Confirm 



4.6 เมื่อ upload สําเร็จ ใหก้ดปุ่ม 
“Go to assignment inbox” 
เพื่อรอผลการตรวจการคัดลอก



4.7 เมื่อโปรแกรมตรวจการคัดลอกสําเร็จ 
จะแสดง % similarity สามารถคลิกที่
จํานวน % เพื่อดูรายละเอียดรายงาน 



5. Quick Submit: ไม่ต้องสร้าง Class & Assignment 

5.1 ไปท่ีเมนู User Info

ในหน้าแรก (Home)

5.2 ตั้งค่า Activate 
quick submit เป็น “Yes”



ระวัง no repository!!

5.4 ตั้งค่าการตรวจ ใหม่ทุกครั้งท่ีส่งงานแบบ Quick Submit

5.3 คลิกแถบเมนู “Quick Submit”



6. การอ่านรายงานผลตรวจการคัดลอก     
(Originality Report)

6.1 คลิกที่ช่ือเร่ืองที่ส่งตรวจ หรือที่ % similarity
เพื่อดูรายละเอียดของรายงานการตรวจการคัดลอก



6.2 จะปรากฏเคร่ืองมือ feedback studio
เพื่อจัดการเกี่ยวกับผลการตรวจการคัดลอก

6.3 แสดง % รวมและแยกตาม
แหล่งที่มาของเนื้อหาที่ไปทํา
การคัดลอก

6.4 สามารถคลิกเพื่อดูเนื้อหาจาก
ต้นฉบับได้



6.5 บางรายการที่ตรวจพบการคัดลอก อาจจะเป็นคํา
เฉพาะ คําที่เป็นช่ือสถานที่ หรือเป็นประโยค Quote 

หากพิจารณาแล้วว่าไม่ถือเป็นการคัดลอก สามารถ
ปรับตั้งค่าตัวกรอง Filters เพิ่มเติมได้ดังนี้

ยกเว้นการตรวจ Quotes (ข้อความในเครื่องหมายอัญประกาศ “…..”)

ยกเว้นการตรวจส่วนบรรณานุกรม

ยกเว้นการตรวจ 
ข้อความท่ีมีความยาวน้อยกว่า_______ คํา หรือสัดส่วนเป็น %
(สามารถใส่ความยาวของจํานวนคําหรือ % ท่ีพิจารณาแล้วว่าไม่ถือเป็นการคัดลอก)



6.2 เช็คผลการตรวจไวยกรณ์
ภาษาอังกฤษที่แถบเมนูสีม่วง ETS



นางสาวสุพิศ ทองซัง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

E-mail : supis@rmutl.ac.th

โทร: 053-921444#1332

ติดต่อสอบถาม


