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คู่มือการใช้ Turnitin ฉบับย่อสําหรับอาจารย์ผู้สอน (Instructor) 

1. การเข้าใช้ : turnitin.com  

2. การลงทะเบียนเพือ่ขอเปิดบัญชีผู้ใช้ใหม่ (Create Account)  

 

3. คลกิทีปุ่่ม Instructor ในส่วน Create a New Account 

 

http://www.turnitin.com/
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4. การสร้างบญัชีผู้ใช้ประเภทผู้สอนใหม่ (A new Instructor Account) 

 

nook_PC
Typewriter
@su.ac.th หรือ @silpakorn.edu  เท่านัน



 

          จดัทาํโดย...จิรวฒัน์ พรหมพร แผนกสนบัสนุนฝ่ายทรัพยากรอิเลก็ทรอนิกส์ทางการศึกษา 

          บริษทั บุ๊คโปรโมชัน่ แอนด ์เซอร์วสิ จาํกดั ปรับปรุงล่าสุดเม่ือวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2557 หนา้ 3 

5. รายละเอยีดเกีย่วกบัปุ่มการใช้งานทีสํ่าคญัทีป่รากฎบนหน้าจอโฮมเพจ 

 

6. การสร้าง Class  คลกิทีปุ่่ ม Add Class ทีห่น้าโฮมเพจ 
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6.1 คลิกเลือกประเภท Standard Class คือ Class ท่ีไม่สามารถแบ่งเป็นส่วน class ยอ่ย (section)ได ้

Master Class สามารถสร้างเป็นส่วน Class ยอ่ย (section) และสร้างผูช่้วยสอน(teaching assistant) ให้

ดูแลแต่ละ class ยอ่ยได ้

6.2 ตั้งช่ือ Class เช่น ตามรหสัรายวิชา “LA 103” หรือ ช่ือรายวิชา “การคา้ระหวา่งประเทศ” 

6.3 ตั้งรหสัผา่น (Enrolment password)  

6.4 เลือกกลุ่มสาขาวิชา สามารถเลือกไดม้ากกวา่หน่ึงสาขา 

6.5 เลือกระดบัการศึกษาของนกัศึกษา ซ่ึงสามารถเลือกไดม้ากกวา่หน่ึงระดบัการสึกษา 

6.6 กาํหนดอายขุอง Class โดยกดท่ีรูปปฎิทิน ตอ้งเลือกเดือน และวนัท่ี เช่น วนัท่ี 9 JAN 2015 และ  

6.7 คลิกท่ีปุ่ม Submit เพื่อดาํเนินการสร้างคลาสต่อไป 

7. การสร้าง Assignment  

7.1 คลิกท่ีช่ือ Class ท่ีตอ้งการสร้าง Assignment จากหนา้หนา้โฮมเพจ 

 

7.2 คลิกท่ีปุ่ม Add Assignment เพื่อสร้างงานท่ีมอบหมาย (Assignment) ใหม่ เช่น รายงาน บทความ 

วิทยานิพนธ์ เป็นตน้ 
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7.3 กาํหนดการตั้งค่าสาํหรับการสร้าง Assignment ใหม่ดงัน้ี  

 

7.3.1 Assignment Title: ตั้งช่ือ assignment เช่น หลกักฎหมายเบ้ืองตน้ 

7.3.2 Point value: หากมีคะแนมสาํหรับ Assignment น้ี ใหพ้ิมพค์ะแนนเตม็ลงไป เช่น 5 (ไม่จาํเป็นตอ้ง

ใส่คะแนน หากงานท่ีมอบหมาย (Assignment) นั้นไม่มีคะแนน) 

7.3.3 คลิกท่ีรูปปฎิทิน วนัแรกท่ีเร่ิมส่งไฟลง์านท่ีมอบหมาย (Assignment) เขา้ตรวจใน Turnitin  

7.3.4 คลิกท่ีรูปปฎิทิน วนัครบกาํหนดส่งหรือวนัสุดทา้นในการส่งไฟลง์านท่ีมอบหมาย (Assignment) 

เขา้ตรวจใน Turnitin โดยวนัครบกาํหนดส่งตอ้งไม่มากเกินกวา่วนัท่ีหมดอายขุอง Class 

7.3.5 วนัประกาศคะแนนของงานท่ีมอบหมาย (Assignment) และคลิกท่ีปุ่ม submit  
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7.3.6 คลิกท่ีปุ่ม Submit หรือ คลิกท่ี Optional Setting เพื่อกาํหนดการตั้งค่าเพิ่มเติม โดยมีรายละเอียด

ดงัต่อไปน้ี  
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8. การส่งไฟล์งานเข้าตรวจใน Turnitin 

เลือก class จากหนา้โฮมเพจ เลือก Assignment เลือก assignment ท่ีตอ้งการส่งงาน และคลิกท่ีปุ่ม View  
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9. คลกิทีปุ่่ม Submit File 

 

10. การอฟัโหลดไฟล์งานจะมีทั้งหมด 3 ขั้นตอนดังนี ้

ขั้นตอนท่ี 1 
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การอฟัโหลดไฟล์งาน (ต่อ) 

ขั้นตอนท่ี 2 
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การอฟัโหลดไฟล์งาน (ต่อ) 

ขั้นตอนท่ี 3  

 

 

11.การอ่านรายงานผลการตรวจการคดัลอก (Originality Report)  

11.1 คลิกท่ีปุ่ม View ใน Assignment ท่ีตอ้งการ 

 



 

          จดัทาํโดย...จิรวฒัน์ พรหมพร แผนกสนบัสนุนฝ่ายทรัพยากรอิเลก็ทรอนิกส์ทางการศึกษา 

          บริษทั บุ๊คโปรโมชัน่ แอนด ์เซอร์วสิ จาํกดั ปรับปรุงล่าสุดเม่ือวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2557 หนา้ 11 

11.2 คลิกท่ี เปอร์เซ็นต ์

 

 

11.3.หนา้แสดงรายงานผลการตรวจการคดัลอก (Originality Reports) 

 

 




