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ข้ันตอนการสมัครสมาชิก
1. เข้าไปท่ีหน้าเว็บไซด์สํานักหอสมุด (www.library.kku.ac.th) แล้�วเลือก สมัครขอสมาชิก turnitin

2. กรอกข้อมูลใบแบบฟอร์มให้ครบถ้�วน กดส่งแบบฟอร์มแล้วรอรับ อีเมล์แจ้งชื่อสําหรับเข้าใช้ และ 
รหัสผ่านจากผู้ดูแลระบบ

รับ Username & Password  
ทาง Email
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การเข้าใช้ฐานข้อมูล

1. Logging In : การลงทะเบียนเข้าใช้งานในครัง้แรก
1.1 เข้าไปท่ี www.turnitin.com เลือก Login แล้วกรอกรายละเอียดอีเมล์และรหัสผ่านส่วนตัวของ

ผู้ใช้ลงไปในช่องว่าง

         1.2 เม่ือคลิกLog In เข้าสู่ระบบครั้งแรก จะปรากฏหน้าจอเพ่ือให้ผู้ใช้แก้ไข/ปรับปรุงข้อมูลส่วนตัว
และรหัสผ่าน ดังภาพ
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       1.3 เม่ือแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้วกดยอมรับข้อตกลง

 1.4  เม่ือเข้าสู่ระบบได้สําเร็จแล้วจะเข้าสู่หน้าจอพร้อมใช้งานโปรแกรม และในคราวต่อไปหลังจาก 
Log in เข้าสู่ระบบจะเข้าปร กฎหน้าจอนี้เป็นหน้าจอแรก ดังภาพ
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2. Home : หน้าหลักสํา หรับผู้ใช้งาน
   หน้าจอหลักของโปรแกรมจะปรากฏข้อมูลต่าง ๆ   ซ่ึงมีรายละเอียดเก่ียวกับเมนูท่ีสําคัญดังนี้

- ชื่อผู้ใช้งาน
- user info : แสดงบัญชีเพ่ือแก้ไขข้อมูลผู้ใช้�
- Instructor/Student : แสดง/เปลี่ยนแปลงประเภทผู้ใช้ ซ่ึงระดับของการใช้งานจะแตกต่างกัน
- Help  : เพ่ือไปยัง help center สอบถามข้อมูลต่าง ๆ เก่ียวกับโปรแกรม
- Log out :  ออกจาการใช้งานโปรแกรม
- ชื่อคณะ/หน่วยงานท่ีสังกัด
- add class : ปุ่มสําหรับสร้างห้องเรียน เพ่ือเก็บข้อมูลท่ีจะตรวจสอบ
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3. Add Class : การสร้างห้องเรียน
         เม่ือคลิกท่ีปุ่ม Add Class จะปรากฏหน้าจอสําหรับสร้างห้องเรียน (ห้องเรียนในท่ีนี้หมายถึงห้อง
สําหรับเก็บไฟล์ข้อมูลท่ีจะ upload ข้ึนไปท่ีฐานข้อมูลเพ่ือจะตรวจสอบ) ซ่ึงท่ีหน้าจอนี้จะมีสถานะของ
ห้องเรียนให้เลือก 2 ประเภทคือ แบบ standard และ แบบ Master  ซ่ึงท้ัง 2 ประเภทจีข้อจํากัดในการใช้�
ท่ีแตกต่างกัน ดังจะได้กล่าวต่อไป
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           3.1 Standard Class : ห้องเรียนมาตรฐาน
Standard Class เป็นการสร้างห้องเรียนท่ีมีผู้สอนดูแลเพียงคนเดียว และไม่สามารถสร้าง

ห้องเรียนย่อย (Class) ภายในได้ ซ่ึงหลักจากคลิกปุ่ม Add Classเพ่ือสร้างห้องเรียนแล้ว ในช่องของClass 
type แล เลือกประเภทห้องเรียนเป็นStandard Class แล้วให้�กรอกรายละเอียดต่าง ๆ เก่ียวกับห้องเรียน
ดังภาพ แล้วคลิกปุ่ม Submit

หลังจากนั้นจะปรากฏหน้าต่าง (pop -up) แสดงรายละเอียด Class ID และ Enrollment 
password ประจําห้องเรียน ซ่ึงผู้สอนสามารถนําไปแจ้งแก่นักเรียนเพ่ือให้สามารถเข้ามาส่งงานท่ีห้องเรียน
นี้ได้



8

เม่ือคลิกปุ่ม Continue เพ่ือปิดหน้าต่างpop-up จะพบกับห้องเรียน (Class) ท่ีได้สร้างไว้�

        3.2 Master Class : ห้องเรียนพิเศษ
Master Class เป็นการสร้างห้องเรียนท่ีมีผู้ช่วยสอน และสามารถสร้างห้องเรียนย่อย (Class) 

ภายในได้ ซ่ึงหลักจากคลิกปุ่ม Add Classเพ่ือสร้างห้องเรียนแล้ว ในช่องของ Class type และเลือก
ประเภทห้องเรียนเป็น Master Class แล้วให้�กรอกรายละเอียดต่าง ๆ เก่ียวกับห้�องเรียนดังภาพ 
แล้วคลิกปุ่ม Submit

(ห้องเรียนท่ีมีผู้ช่วยสอนและสร้างรายวิชาย่อยได้)
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                 หลังจากนั้นจะปรากฏหน้าต่าง (pop -up) แสดงรายละเอียด Class ID และ Enrollment 
password ประจําห้องเรียน ซ่ึงผู้สอนสามารถนําไปแจ้งผู้ช่วยสอนเพ่ือให้�สามารถเข้ามาร่วมสอนได้

                   เม่ือคลิกปุ่ม Continue เพ่ือปิด pop-up จะพบกับห้องเรียนท่ีได้สร้างไว้ซ่ึงสามารถเพ่ิม
ห้องเรียนย่อยได้ โดยคลิกท่ี Section

Click เพ่ือสร้าง
รายวิชา / กลุ่มย่อย
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จะปรากฏหน้าจอให้กรอกรายละเอียดเก่ียวกับผู้ช่วยสอนแล้วคลิกปุ่ม Submit หลังจากนั้นจะ
ปรากฏหน้าจอเพ่ือ ให้กรอกรายละเอียดเก่ียวกับรายวิชาย่อย แล้วคลิกปุ่ม Submit

จากนั้นจะปรากฏหน้าต่าง pop-up แสดงรายละเอียด Class ID และ Enrollment password
ประจํารายวิชาย่อยซ่ึงผู้สอนสามารถนําไปแจ้งแก่ผู้ร่วมสอนประจํารายวิชานั้นๆ หรือแจ้งแก่นักเรียนเพ่ือให้�
สามารถเข้ามาส่งงานได้ เม่ือคลิกปุ่ม Continue เพ่ือปิดหน้าต่าง pop-up จะพบกับห้องเรียน และรายวิชา
ย่อยพร้อมชื่อผู้ช่วยสอนท่ีได้สร้างไว้�
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4. Add Assignment : การสร้างการบ้าน
เม่ือสร้างห้องเรียน (Class) เรียบร้อยแล้วลําดับต่อไปเป็นการสร้างพ้ืนท่ีสําหรับส่งการบ้าน หรือ

พ้ืนท่ีสําหรับนําชิ้นงานของเราข้ึนไปตรวจความซํ้าซ้อนกับข้อมูลในฐานข้อมูล  ซ่ึงมีข้ันตอนต่าง ๆ ดังนี้
          4.1  คลิกเข้าไปในห้องเรียนท่ีสร้างไว้� (ถ้าเป็�น master class ให้เลือกท่ีห้องเรียนย่อย) แล้ว คลิกท่ี
Add Assignment เพ่ือเริ่มสร้างงานท่ีมอบหมายให้นักเรียนส่ง
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        4.2 เม่ือปรากฏหน้าจอดังภาพ ด้านล่างแล้วให้�กรอกรายละเอียดเก่ียวกับการบ้านต่าง ๆ ดังนี้

                      4.2.1 Assignment Title : ให้ตั้งชื่องานท่ีจะมอบหมาย
                      4.2.2 Point Value : ใส่ค่าคะแนนสําหรับงานชิ้นนี้ โดยพิมพ์เป็นตัวเลขคะแนนลงไป 
หากไม่มีคะแนนในส่วนนี้ไม่จําเป็นต้องพิมพ์ตัวเลขลงไป
                      4.2.3 คลิกท่ีรูปปฏิทินเพ่ือนกําหนดวันท่ีเริ่มมอบหมายงาน
                      4.2.4 คลิกท่ีรูปปฏิทินเพ่ือนกําหนดวันสิ้นสุดในการส่งไฟล์งานท่ีได้รับมอบหมายเพ่ือเข้า
ตรวจสอบความซํ้าในฐานข้อมูล โดยวันท่ีกําหนดให้สิ้นสุดต้องไม่มากเกินกว่าวันท่ีหมดอายุของห้องเรียน
                      4.2.5 วันประกาศคะแนนของงานท่ีมอบหมาย
                      4.2.6 Optional setting : การตั้งค่าเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้
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                        4.2.7 คลิกปุ่ม Submit เพ่ือดําเนินการต่
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5. Submit Paper : การส่งไฟล์งานเข้าตรวจ
เม่ือสร้างการบ้าน (Add Assignment) เรียบร้อยแล้ว อันดับต่อไปจะเป็นการส่งการบ้านหรือ

ชิ้นงานเข้าไปตรวจสอบในระบบ โดยมีข้ันตอน ดังนี้
               5.1 คลิกท่ี More action แล้วเลือกSubmit โดยในหน้าจอนี้จะมีจุดสังเกตคือ 
                     5.1.1 ชื่อห้องเรียนใหญ่ท่ีเราสร้างไว้�
                     5.1.2  ชื่องานท่ีเราจะส่งข้อมูลเข้าตรวจ (ตั้งชื่อควรให้สื่อถึงไฟล์งาน)
                     5.1.3  ช่องทางสําหรับส่งไฟล์งาน (submit) / ลบงาน (Delete Assignment)

               5.2 เม่ือกด Submit จะปรากฏหน้าจอให้กรอกรายละเอียดต่าง ๆ  ดังนี้
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ท้ังนี้ไฟล์ท่ีใช้ในการอัปโหลดข้ึนไปต้องมีขนาดไม่เกิน 20MB หรือมีความยาวไม่เกิน 400 หน้า สําหรับ
ประเภทของไฟล์ท่ีระบบรองรับคือMS Word/ WordPerfect /Post Script /PDF/ HTML /RTF /Open
Office และ Plain text อย่างไรก็ตามไฟล์ท่ีมีการป้องกันโดยรหัสผ่าน ไฟล์ท่ีมีการซ่อนงาน ไฟล์ระบบ และ
ไฟล์เปิดอ่านอย่างเดียวจะไม่สามารถส่งได้ นอกจากนี้ในการอัปโหลดไฟล์อาจใช้ระยะเวลาในการอัปโหลด
ข้ึนอยู่กับขนาดของไฟล์นั้นๆ

                    5.3 หลังจากคลิกปุ่มUpload ไฟล์เข้าไปในระบบแล้วจะปรากฏหน้าจอแสดงรายละเอียด
คร่าวๆ ของไฟล์ ให้คลิกปุ่ม Submit เพ่ือไปยังข้ันตอนต่อไปซ่ึงในข้ันตอนนี้อาจต้องรอประมวลผลข้อมูลสัก
ระยะหนึ่งจะปรากฏหน้าจอ ดังภาพ

           5.4 เม่ือไฟล์ชิ้นงานอัปโหลดข้ึนไปได้สําเร็จจะปรากฏหน้าจอแสดงผลดังภาพโดย
สามารถเลือกปุ่มคําสั่ง Go to assignment Inbox เพ่ือดูรายงานต้นฉบับ หรือเลือกSubmit Another
paper เพ่ืออัปโหลดไฟล์ชิ้นงานเพ่ิมเติมได้ พร้อมกันนี้ระบบจะแสดงตัวอย่างไฟล์ชิ้นงานดังกล่าวด้วย

รายละเอียด
ของข้อมูล

แสดงตัวอย่างไฟล์งาน
เพ่ือยืนยันความถูกต้อง

ยืนยันการอัพโหลดข้อมูลโดยกด confirm หรือ
ยกเลิกการส่งข้อมูลโดยการกด cancel
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             5.5 เม่ือคลิกเลือกคําสั่ง Go to assignment Inbox จะปรากฏหน้าจอแสดงรายละเอียด ดังนี้
(ในข้ันตอนนี้อาจต้องรอระบบประมวลการเทียบซํ้าชั่วครู่หนึ่ง ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับขนาดไฟล์และจํานวนหน้าของ
ชิ้นงาน)

กด Go to assignment Inbox เพ่ือดูรายงาน
ต้นฉบับ
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5.6 คลิกท่ีจํานวนเปอร์เซ็นต์เพ่ือดูรายงานต้นฉบับจะปรากฏหน้าจอแสดงผลรายงานต้นฉบับชี้แหล่งข้อมูล
ท่ีปรากฏซํ้าเป็นแถบสี� และระดับเปอร์เซ็นต์การเทียบซํ้าแบบคําต่อคํา ดังภาพ

6. Exclude Source : การกรองผลเทียบซํ้า
ท้ังนี้เนื่องจากการตรวจสอบด้วยTurnitin เป็นเพียงการตรวจสอบ ความเหมือน ของข้อความ

เทียบซํ้าแบบคําต่อคํา ทําให้ข้อความบางข้อความยกตัวอย่างเช่น ชื่อเฉพาะชื่อมหาวิทยาลัย ชื่อปริญญาหรือ
อ่ืนๆ ท่ีมีในแหล่งตรวจสอบของระบบก็จะนับเป็นการซํ้าอย่างไรก็ตามสามารถเลือกกรองผลค้นให้ยกเว้นคํา
เหล่านั้นได้ ดังนี้

      6.1 เอาเม้าส์ไปชี้ท่ี เปอร์เซ็นต์ Match Overview ท่ีต้องการจะกรองออก จะปรากฏสัญลักษณ์�
ให้คลิกหลั�งจากนั้นระบบจะแสดงข้อความท่ีซํ้านั้นเป็นแถบสี�พร้อมบอกแหล่งท่ีมาให้เลือกท่ีคําสั่ง Exclude 
Source

Click ท่ีลูกศร
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          6.3 กดคําสั่ง Exclude Sources จะปรากฏ box มาให้เลือก เม่ือเลือกแล้วให้กด Exclude ดังภาพ

               6.4 จากนั้นจะพบว่าเปอร์เซ็นต์การเทียบซํ้าลดลงจาก 69% เหลือ67%

กดเพ่ือดําเนินการ

กดเลือก

กดเพ่ือดําเนินการ

% การซํ้าลดลง



19

               6.5 หาก % การซํ้ายังไม่เป็นท่ีพอใจสามารถกําหนดการตรวจสอบได้อีก 1 ทาง คือเข้าไปท่ี
ปุ่ม view/edit filters and settings ซ่ึงอยู่มุมขวามือล่าง ดังภาพ แล้วกําหนดเง่ือนไขให้ระบบเพ่ือทําการ
กลั่นกรองผลการตรวจอีกครั้ง

                6.6  เม่ือดําเนินการแล้วจะพบว่า % การซํ้าซ้อนลดลง จาก 67% เหลือ 61%

กดปุ่มเพ่ือตั้งค่า

กําหนดเง่ือนไขใน
การตรวจสอบ

กดปุ่มเพ่ือดําเนินการ

% การซํ้าลดลง
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7. Dowload & Print : การดาวน์โหลดหรือพิมพ์�รายงานต้นฉบับ
   7.1 ทําได้โดยคลิกท่ี ไอคอนรูปเครื่องปริ้นส์มุมล่างซ้ายปรากฏหัวข้อให้เลือก 3 รายการดังนี้

- Download PDF of current view for printing :  การดาวน์โหลดข้อมูลท่ีส่งเข้าสรวจสอบ
พร้อมท้ัง แจ้งผล % การซํ้าซ้อนของข้อมูลแยกตามแหล่ง

- Download PDF of digital receipting for printing : การดาวน์โหลดข้อมูลสําหรับเป็นใบปะ
หน้าแจ้งชื่อไฟล์ ขนาดข้อมูล วันท่ีส่งเข้าตรวจสอบ ฯลฯ

- Dowload submitted file : การดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลต้นฉบับ

กดรูป Printer 
แล้วเลือก
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8. การ แจ้งให้ผู้เรียนในช้ันเรียนเข้าส่งงานในห้องเรียนท่ีสร้างไว้�
  ผู้เรียนจะต้องมี account เพ่ือเข้าใช้งานโปรแกรม turnitin โดยผู้สอนดําเนินการดังนี้

8.1 เข้าไปท่ีโปรแกรม Turnitin (http://www.turnitin.com/en_us/home) แล้วเลือก Create Account

8.2 เลือก Student เพ่ือ ข ไปสร้าง Account สําหรับ Login ใช้งาน
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8.3 ให้ผู้เรียนใส่หมายเลข Class ID และ Password ของห้องเรียนท่ีได้สร้างไว้  พร้อมท้ังกรอกขอมูล
รายละเอียดส่วนตัวต่าง ๆ ในช่องว่างให้ครบถ้วนแล้วกดปุ่ม I Agree Create Profile ด้านล่างสุด
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8.4 เม่ือดําเนินการเสร็จตามข้ันตอน หน้าจอผู้เรียนจะเข้าท่ีห้องเรียนดังกล่าว ตามภาพ  แล้วสามารถ
ดําเนินการส่งงานตามข้ันตอนการส่งไฟล์งานเข้าระบบได้ทันที�

9. การตรวจสอบง านนักศึกษา
เม่ือกําหนดห้องเรียนและมอบหมายงานให้นักศึกษาแล้วผู้สอนสามารถเข้าไปตรวจงานของนักศึกษาได้

ตามข้ันตอนดังนี้

9.1 เม่ือ Login เข้าระบบแล้วให้เลือกห้องเรียน (Class) ท่ีได้สร้างเอาไว้�
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   9.2 เลือกการบ้าน (Assignment) ท่ี ได้กําหนดไว้ แล้วกด View เพ่ือเข้าไปดูงานท่ีนักศึกษาส่งเข้ามา

   9.3  เม่ือกดปุ่ม view จะพบรายละเอียดชื่อของนักศึกษา ต่ละคนว่ามี�การส่งงานเข้ามาในระบบวันท่ี
เท่าใดและผลงานท่ีส่งเข้ามานั้นซํ้ากับข้� มูลจากแหล่งอ่ืนจํานวนก่ีเปอร์เซ็�น เม่ือผู้สอนต้องการดู
รายละเอียดของงานสามารถคลิ๊กท่ีจํานวน % เพ่ีอเข้าดู
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9.4 เม่ือเข้าดูรายละเอียดของงานแล้วผู้สอนสามารถเรียกดูรายละเอียดได้ว่าจํานวนงานท่ีซํ้า มีการซํ้าจาก
แหล่งข้อมูลใดบ้าง โดยกดท่ี ถบคํ่าสั่ง Originality  มุมบนซ้ายมือ จะปรากฎข้อมูลในส่วนท่ีซํ้าจากแหล่ง
อ่ืนเป็นแถบสี�ต่าง ๆ 

9.5 หากผู้สอนต้องการแนะนํา/เน้น (Comment) ข้� ความลงไปในงานเพ่ื ห้�นั�กศึ�กษาแก้� ข ส ม รถเข้�
ปดํา นิ�นการไดท่ี้ ถบคํ่าสั่ง GradeMark ด้านบน แล้วเลือก Comment ท่ีแถบเมนูด้านขวามือ จะ

ปรากฏช่องให้ผู้สอนใส่คําแนะนําลงไปในเอกสารของนักศึกษา ดังภาพ
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10. การให้คะแนน และการตัดเกรด

     เม่ือผู้สอนตรวจงานนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว ในโปรแกรม Turnitin นี้ผู้สามารถให้คะแนนตัดเกรด
นักศึกษาได้ทันทีโดยทําตามข้ันตอนดังนี้

     10.1  เข้าไปท่ี Grade Book ในแถบเมนูด้านบน แล้วกดปุ่ม Grade ของ Assignment ท่ีต้องการให้�
คะแนน ดังภาพ
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10.2 หน้าจอจะปรากฏดังภาพผู้สอนใส่จํานวนคะแนนเต็มด้านบน และให้คะแนนนักศึกษาแต่ละคนตามท่ี
ได้ตรวจผลงาน แล้วกด Submit ท่ีมุมบนซ้ายมือ

10.3  ระบบจะกลับมายังหน้าจอการให้เกรดและปรากฏคะแนนท่ีคิดเป็น % ของแต่ละคน
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10.4  เม่ือต้องการตัดเกรด ตามช่วงคะแนนท่ีผู้สอนไดกํ้าหนดไว้  สามารถทําได้โดยกดปุ่ม Prefs ท่ีแถบเมนู�
ด้านบน (ดังภาพ) จะปรากฏหน้าจอสําหรับการกําหนดเกณฑ์การตัดเกรดในรูปแบบต่าง ๆ ให้เลือก 

10.5  เลือกรูปแบบการตัดเกรดท่ีต้องการ  หรือกําหนดช่วงคะแนนใหม่�ตามท่ีผู้สอนต้องการ 
แล้วกดปุ่ม submit บริเวณด้านล่าง
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10.6  เม่ือกดปุ่ม submit แล้ว ระบบจะกลับไปสู้หน้าจอการให้เกรดอีกครั้งและปรากฎเกรดของนักศึกษาแต่ละ
คนในรูปแบบท่ีผู้สอนเลือกใช้�
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10.7 ท่ีหน้าจอขอนักศึกษาแต่ละคนจะสามารถเข้าไปดูคะแนนและเกรดของตัวเองได้โดย login เข้าไปยัง
โปรแกรม และกดแถบเมนู My Grade  เกรดยังจะไม่ปรากฎจนกว่าจะถึงวันท่ีผู้สอนได้กําหนดวันประกาศ
ผลคะแนนไว้�ในตอนท่ีกําหนดการบ้าน (Assignment)   

 

เม่ือถึงวันท่ีกําหนดประกาศผลคะแนน นักศึกษาจะเห็นคะแนนและเกรดท่ีได้ของตนเอง (ดังภาพ)
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