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การใช้ระบบ Turnitin (ส าหรับอาจารย์) 
 

1. เข้ำไปท่ี http://turnitin.com/ 
2. กำรเข้ำใช้งำนและกำรเข้ำร่วมบญัชี 

 

  กรณีเคยใช้งำนแล้ว พิมพ์อีเมล (อีเมลของจฬุำฯ …@...chula.ac.th) และรหสัผำ่น คลกิ  แล้วท ำตำมขัน้ตอน ดงันี ้

 

  กรณีเป็นผู้ใช้งำนใหม่ ให้คลกิ                  แล้วคลกิ instructor 

 

  จำกนัน้ท ำตำมขัน้ตอน ดงันี ้

 
 

 

 เลอืกสถำนะให้เป็น Instructor 

 คลกิ join account 

 พิมพ์ account ID และ join password  

ตำมที่ได้รับจำกเจ้ำหน้ำที่ท่ีรับผิดชอบ 

 คลกิ submit 
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 พิมพ์ account ID และ join password  
ตำมที่ได้รับจำกเจ้ำหน้ำที่ท่ีรับผิดชอบ 

 พิมพ์ช่ือลงในช่อง your first name 
พิมพ์นำมสกลุลงในช่อง your last name 
พิมพ์อีเมลจฬุำฯ (…@...chula.ac.th) ลงในช่อง email address 

 ก ำหนดรหสัผ่ำนและพิมพ์ลงในช่อง enter your 
password         confirm your password 

 เลอืกค ำถำมใน secret question แล้วตอบค ำถำม
ในช่อง question answer (เป็นค ำถำมที่จะใช้ถำม
เวลำผู้ใช้ลมืรหสัผำ่น) 

 คลกิ I agree – create profile 
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3. สร้ำงห้องเรียนโดยคลกิ  แล้วท ำตำมขัน้ตอน ดงันี ้

 

 จำกนัน้คลกิ  แล้วคลกิ statistics  ด้ำนขวำของช่ือห้องเรียน  

 

 ด ูclass ID           ID และรหสัผ่ำนเพื่อเข้ำห้องเรียนที่หวัข้อ Join/ Enrollment password แล้วให้แจ้ง class ID และ join password 

แก่นิสิต เพื่อให้นิสติเข้ำห้องเรียนได้ 

 

4. คลิกช่ือห้องเรียนที่สร้ำงขึน้เพื่อสร้ำงกำรบ้ำนให้นิสิตส่งงำนโดยคลิก  เลือกชนิดของกำรบ้ำนเป็น Paper 

Assignment แล้วคลกิ  

 

 เลอืกประเภทของห้องเรียน 
 ก ำหนดช่ือห้องเรียนโดย
พิมพ์ลงในช่อง class name 

 ก ำหนดรหสัผ่ำนเพื่อเข้ำห้องเรียน
ลงในช่อง enrollment password 

 ก ำหนดวนัปิดห้องเรียน 

 คลกิ submit 
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 ในกำรสร้ำงกำรบ้ำนนัน้ควรสร้ำง 2 assignment        
 4.1 การบ้านที่ให้นิสิตส่งงานได้หลายครัง้โดยไม่เก็บงานในระบบ 

 

 

4.1.1 พิมพ์ช่ือกำรบ้ำน 

4.1.2 ก ำหนดวนัเร่ิมสง่กำรบ้ำน 

4.1.3 ก ำหนดวนัสิน้สดุกำรสง่กำรบ้ำน 

4.1.4 พิมพ์ค ำสัง่ (ถ้ำมี) 

4.1.5 อนญุำตให้สง่งำนหลงัวนัสิน้สดุหรือไม่ 

4.1.6 สร้ำงรำยงำนต้นฉบบัหรือไม่ ให้เลอืก yes 

4.1.7 กำรสร้ำงรำยงำนต้นฉบบั ให้เลอืก 

immediately (can overwrite reports until due date) 

4.1.8 ยกเว้นกำรตรวจสอบเนือ้หำในสว่นบรรณำนกุรมหรือไม ่

4.1.9 ยกเว้นกำรตรวจสอบข้อควำม 
ภำยใต้เคร่ืองหมำย “...” หรือไม ่

4.1.10 ยกเว้นกำรตรวจสอบกำรซ ำ้เลก็น้อยหรือไม่ 

4.1.11 อนญุำตให้นิสติเห็นรำยงำนต้นฉบบัหรือไม ่ให้เลอืก yes 

4.1.12 ต้องกำรเก็บงำนไว้ที่ใด ให้เลอืก no repository 

4.1.13 เลอืกแหลง่ข้อมลูที่ต้องกำรให้ตรวจสอบกำรซ ำ้กบังำน 

4.1.14 คลกิ Submit 
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 4.2 การบ้านที่ให้นิสิตส่งงานได้ครัง้เดียวโดยเก็บงานในระบบ ใช้สง่งำนท่ีเสร็จสิน้แล้ว เพื่อใช้ตรวจสอบในกรณีที่ผู้อื่นมำลอกเลียน
งำนของนิสติ ก ำหนดคำ่ตำ่งจำกข้อ 4.1 ดงันี ้

  กำรสร้ำงรำยงำนต้นฉบบั ให้เลอืก immediately first report is final 

    

  ต้องกำรเก็บงำนไว้ที่ใด ให้เลือก institution paper repository (ข้อมูลจะเก็บในระบบ ภำยใต้บัญชีของจุฬำฯ ซึ่ง
บคุคลภำยนอกจะไมเ่ห็นเนือ้หำ แตต่รวจสอบกำรลอกเลยีนได้) 

    

5. กำรเปิดดงูำนของนิสติ ให้คลกิช่ือห้องเรียน แล้วคลกิ View ในกำรบ้ำนท่ีสร้ำงให้นิสติสง่งำน 

 

 คลกิเปอร์เซ็นต์ใต้หวัข้อ SIMILARITY เพื่อดรูำยละเอียด 

 

 หำกต้องกำรพิมพ์ผลกำรรำยงำนให้คลกิ  หรือ   เพื่อดำวน์โหลดไฟล์ 

 

 เมื่อคลกิ  หรือ   หน้ำจอจะแสดงหน้ำตำ่งซึง่มีข้อควำม ดงันี ้
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 กรุณำรอสกัครู่ เมื่อปรำกฏข้อควำม ให้คลกิข้อควำมดงักลำ่ว จำกนัน้ให้บนัทึกไฟล์ แล้วเปิด
ไฟล์ ให้พิมพ์ผลกำรรำยงำน (ซึง่อยูห่น้ำท้ำย ๆ ที่แสดงผลเป็นเปอร์เซ็นต์) แล้วเซ็นช่ือที่ผลกำรรำยงำนหำกยอมรับผลกำรรำยงำนนัน้ 

 ตวัอยำ่งผลกำรรำยงำน 

 
 


