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คอือะไร? 
 เคร่ืองมือท่ีใชต้รวจสอบการคดัลอกผลงานการเขียนทางวิชาการท่ีเป็นส่ิงพิมพ์
ออนไลน ์โดยการส่งขอ้มูลหรือบทความเขา้สู่ระบบ แลว้ระบบจะท าการ
เปรียบเทียบ เพ่ือตรวจสอบขอ้ความซ ้ ากบัแหล่งขอ้มูลท่ีรองรับในระบบ  ใช้
หลกัการเทียบซ ้ าค  าต่อค า (Word by word) ซ่ึงระบบแสดงผลการตรวจท่ีง่ายต่อ
การแปลผลและน าไปใชง้าน  เรียกวา่ รายงานตน้ฉบบั (Originally report) 

 พร้อมทั้งช้ีแหล่งขอ้มูลท่ีปรากฏซ ้ า และแสดงรายการดงักล่าวเป็นแถบสีและ
ระดบัเปอร์เซ็นตก์ารเทียบซ ้ า (Similarity index) 



แหล่งขอ้มูลที่ใชใ้นการตรวจสอบผลงาน 

 Internet source - ขอ้มูลมากกวา่ 30 หม่ืนลา้นหนา้ ท่ีเผยแพร่ทั้งปัจจุบนัและ
ยอ้นหลงับนอินเตอร์เน็ตท่ีสามารถเขา้ถึงได ้

 Publication - ผลงานท่ีตีพิมพเ์ผยแพร่เป็นกลุ่มส่ิงพิมพต่์อเน่ืองเช่น วารสาร นิตยสาร
เป็นตน้ และฐานขอ้มูลส่ิงพิมพ ์(published works) จากทัว่โลก 

 Student papers - ผลงานท่ีถูกส่งและจดัเกบ็ในฐานขอ้มูลของ Turnitin ก่อน 



Browser  
ท่ีรองรบัการใชโ้ปรแกรม Turnitin 

 Firefox v.15++ 

 Chrome v.23++ 

 Internet Explorer v.9++ 
 Safari v.5++ 



การใช้งาน Turnitin  
ในสถานะนักศึกษา  

(Student) 



ขั้นตอนการใช้งาน Turnitin (Students)  
1. การใชง้านคร้ังแรกใหล้งทะเบียน โดยการสมคัรบญัชีผูใ้ชป้ระเภท Student ก่อน  
** ส่วนการใชง้านคร้ังต่อไป ใช ้e-mail และ password ท่ีก  าหนดเม่ือตอนลงทะเบียน
ในการเขา้ใช ้
2. ส่งผลงาน หรือบทความเขา้ไปตรวจสอบกบัระบบ (Submit Paper) 
3. ดูผลการตรวจสอบและน าผลการตรวจใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาพิจารณา 
 
*** การใชง้านสถานะ Student จะตอ้งมี Class ID และ Enrollment password ประจ า
วิชา ท่ีตอ้งการเขา้ร่วม โดยจะไดรั้บจากอาจารยผ์ูส้อนประจ าวิชา  
 

การใช้งานในสถานะนักศึกษา (student) 



https://www.turnitin.com/ 

 

https://www.turnitin.com/


การลงทะเบียนใช้งาน ในสถานะนักศึกษา (Student) 

การลงทะเบียนใชง้าน 
ในสถานะนกัศึกษา  
ใหค้ลิกเลือกสถานะ
ผูใ้ช ้
เป็น Student 



1. กรอก Class ID/ Enrollment password  
ท่ีตอ้งการเขา้ร่วม Class 
2. พิมพช่ื์อ (first name) และนามสกลุ  
(last name)  
3. พิมพ ์CMU e-mail address เท่านั้น และ
ยนืยนั CMU e-mail 
4. ก าหนดรหสัผา่น (enter your password) 
และยนืยนัรหสัผา่น (confirm password)  
**รหสัผา่น มีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ 8 ตวั เป็น
ตวัเลขและตวัอกัษรผสมกนั 
5. เลือกค าถาม(ใชใ้นกรณีลืมรหสัผา่น)  
และพิมพต์อบของค าถาม  
6. คลิก I agree create profile 



เม่ือสร้างบญัชีผูใ้ชส้ าเร็จ ระบบจะท าการ Login  ผูใ้ชเ้ขา้สู่ระบบ 
Turnitin โดยอตัโนมติัซ่ึงจะปรากฏหนา้จอ ดงัภาพ 

การส่งงานเข้าตรวจสอบให้คลกิที่ช่ือ Class name ทีต้่องการส่งงาน 
ระบบจะเข้าสู่หน้า Assignment 

Turnitin Med Lib 



การส่งผลงานเข้าตรวจสอบการคดัลอกในระบบ Turnitin 
1.  จากหนา้ Home ของนกัศึกษา คลิกท่ีช่ือหอ้งเรียนท่ีตอ้งการส่งผลงาน  
ระบบจะเขา้สู่หนา้ Assignment ของหอ้งเรียน 
2.   หนา้ ใหเ้ลือกกดปุ่ม Submit  ตรง Assignment ท่ีตอ้งการส่งผลงาน   
*** การส่งงานคร้ังแรก คลิกท่ีปุ่ม Submit การส่งงานคร้ังต่อไป คลิกท่ีปุ่ม Resubmit 
(เง่ือนไขการส่งงานคร้ังต่อไปจะขึน้อยู่กับการตั้งค่า Assignment ของผู้สอน) 

Turnitin Med Lib 

07-Jan-2019    09:13AM 
30-Dec-2020    23:59PM 
30-Dec-2020    00:00AM 



ขั้นตอนการ Submit paper 
1. เลือกวิธีการส่งงาน 
- single file upload ส่งงานคร้ังละหน่ึงไฟล ์
- cut & paste upload ส่งงานโดยคดัลอกและวาง 
           เลอืกแบบ single file upload ใส่หวัขอ้ของงาน แลว้คลิก Choose from 
this computer เพื่อคน้หาไฟลจ์ากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ หรือจากแหล่งอ่ืน 
           เลอืกแบบ cut & paste upload  ใส่หวัขอ้ของงาน แลว้ Copy ส่วนท่ี
ตอ้งการตรวจสอบมา Paste ในช่องวางขอ้ความ 
2. คลิก Upload 

 



รูปแบบการ Submit paper 



ข้อควรระวงั !!! 
ไฟล์ที่จะ upload ได้ ต้องขนาดไม่เกนิ 100 MB  จ านวนค า 20 ค าขึน้ไป  
จ านวนหน้าไม่เกนิ 800 หน้า เป็นไฟล์ Microsoft Word, Excel, PowerPoint, WordPerfect, 
PostScript, PDF, HTML, RTF, OpenOffice (ODT), Hangul (HWP), Google Docs, and 
plain text  และต้องไม่ติด password หรือเป็น hidden file  
- ไฟล์ภาษาไทย ควรบันทึกเป็นนามสกลุไฟล์ RTF ใน Microsoft word หรือบันทึกเป็น

รูปแบบไฟล์ PDF โดยแนะน าให้ใช้โปรแกรมของ Adobe ส าหรับแปลงไฟล์ 
- ไฟล์ PDF ต้องไม่ลอ็คเป็นแบบ Read Only 
- ไม่ใช่ไฟล์รูปภาพ ไม่ใช้ไฟล์สแกน หากต้องการตรวจ จะต้องใช้โปรแกรม OCR มาท า

การแปลงไฟล์ภาพให้เป็นตัวอกัษร 
- ระยะเวลาในการประมวลผลขึน้อยู่กบัจ านวนหน้า และรายละเอยีดต่างๆ ซ่ึงไฟล์

ภาษาไทยอาจใช้ระยะเวลาในการประมวลผลนานกว่าปกติ 











ตัวอย่างการ Submit paper แบบ Single file upload 
คลิกปุ่ม “Choose from this computer” ในกรณีตอ้งการอพัโหลดไฟล ์
จากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ พิมพช่ื์อผลงานในช่อง “Submission title”  
แลว้คลิกปุ่ม Upload 



หลงัจากคลิกปุ่ม Upload ไฟลเ์ขา้ไปในระบบแลว้ จะปรากฏหนา้ 
จอแสดงรายละเอียดคร่าวๆ ของไฟล ์ ** ใหค้ลิกปุ่ม Confirm   
เพื่อไปยงัขั้นตอนต่อไป ซ่ึงในขั้นตอนน้ีอาจตอ้งรอประมวลผลขอ้มูลสักระยะหน่ึง 



ยนืยนัการส่งผลงาน  เลือก Confirm 



ขั้นตอนต่อไปเป็นการ Preview Paper  
คลกิ Return to assignment list 



สีและเปอร์เซนต์พบข้อความซ้ํา 

 สีแดง 75 – 100% 
 สีส้ม 50 – 74% 
 สีเหลือง 25 – 49% 
 สีเขียว 1 – 24% 
 สีน ้าเงิน ไม่พบขอ้ความซ ้ า *** 

 
*** หากปรากฎ 0% ใหต้รวจสอบไฟลท่ี์ตรวจสอบอีกคร้ัง 
 



การอ่านผลงานตรวจสอบการคดัลอกผลงาน  

คลิกท่ีเปอรเ์ซ็นตเ์พื่อดผูลการตรวจสอบ 

Turnitin Med Lib 
07-Jan-2019    09:13AM 
30-Dec-2020    23:59PM 
30-Dec-2020    00:00AM 



Feedback Studio 

ผลการตรวจสอบ การออกรายงานตน้ฉบบั (Originally report) 



 

แสดงรายการ

แหล่งขอ้มูลที่

ไฟลง์านมีจ  านวน

ค า ประโยค 

เน้ือหา ท่ีซ ้ากนั

หรือตรงกนัเป็น

เปอรเ์ซ็นตใ์นแต่

ละแหล่งขอ้มูล 

เปอรเ์ซ็นตข์องการคดัลอกเน้ือหาของไฟลท่ี์ส่งตรวจ 

ตวัเลขและค า หรือ

ขอ้ความที่เนน้เป็นสี

ตา่งๆ แสดงถึงความ

เหมือนของขอ้ความ

ของไฟลง์านกบั

แหลง่ขอ้มูลนั้น 

แสดงรายการ

แหล่งขอ้มูลที่

ไฟลง์านมีจ  านวน

ค า ประโยค 

เน้ือหา ท่ีซ ้ากนั

หรือตรงกนัเป็น

เปอรเ์ซ็นตใ์นแต่

ละแหล่งขอ้มูล 



 

ฟังกช์ัน่ของ Instructor (ไมไ่ดใ้ช)้ 

All Source แหล่งขอ้มลูท่ีซ ้า 





วิธีดแูหล่งขอ้มูล *ตน้ฉบบั 

เปิดหนา้ตา่งเพื่อดตูน้ฉบบั 

ดตูวัอยา่งตน้ฉบบั 



การบันทึกรายงาน  หรือส่ังพมิพ์รายงานต้นฉบับ  
หากตอ้งการบนัทึกรายงานในรูปแบบเอกสาร PDF ซ่ึงสมบูรณ์แบบท่ีสุด 
 ใหเ้ลือก Download แลว้เลือก Current view 



ตัวอย่างไฟล์ PDF ของรายงานต้นฉบับ 

หนา้ปก 



ตวัอย่างไฟล์ PDF ของรายงานต้นฉบับ 

เน้ือหา 



ตัวอย่างไฟล์ PDF ของรายงานต้นฉบับ 

สรุปผล 



การบนัทึกรายงานแบบ Digital Receipt (ใบปะหนา้) 
Download   Digital Receipt 

 



ตัวอย่างผล Download PDF of Digital Receipt for printing 
 



การบนัทึกรายงานแบบ ไฟลง์านตน้ฉบบัก่อนการตรวจสอบ 
Download  Originally Submitted File 

 



ตัวอย่างการบันทกึไฟล์แบบ  Originally Submitted File 
-- ไฟล์งานต้นฉบับก่อนการตรวจสอบ 





 โปรแกรม Turnitin เป็นหน่ึงในเครื่องมือช่วยในการตรวจสอบการ
เทียบซ ้า หรือความเหมือนของขอ้ความ โดยระบบจะแสดงระดบั

เปอรเ์ซ็นตก์ารเทียบซ ้า และแหล่งท่ีมาท่ีปรากฎซ ้า ซ่ึงไม่เพียงพอกบัการ

น ามาตดัสินในการคดัลอกผลงานของผูอ่ื้นหรือการละเมิดลิขสิทธ์ิ อยา่งไร

ก็ตามข้ึนอยูก่บัวิจารณญานของทั้งผูส้่งผลงานและผูส้อนหรือผูต้รวจสอบ

ในการประเมินผลงานเร่ืองนั้นๆ 





Medical Library, Faculty of Medicine 
Chiang Mai University 


