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Turnitin คอือะไร 

q Turnitin คอื หนึ!งในกลุม่ซอฟตแ์วรข์อง WriteCycle ซึ!งใหท้ ั"งผูส้อน

และนกัศกึษา ประเมนิและใหค้ะแนนผลงานของนกัศกึษาผา่นเครอืขา่ย

อนิเทอรเ์น็ต 

q WriteCycle ประกอบดว้ย 

q Originality Check– Turnitin plagiarism detection 

q PeerMark – students peer reviewing each others’ work 

q GradeMark – online grading and ability to data-mine 

information 



Turnitin สบืคน้จากแหลง่ขอ้มลูใด 

q ขอ้มลูมากกวา่ 12 หมื นลา้นหนา้ที เผยแพรท่ ั!งปจัจบุนัและ

ยอ้นหลงับนอนิเทอรเ์น็ตที สามารถเขา้ถงึได ้

q ผลงานที ตพีมิพเ์ผยแพรก่ลุม่ส ิ งพมิพต์อ่เนื อง เชน่ วารสาร 

นติยสาร เป็นตน้ และฐานขอ้มลูสิ งพมิพ ์(published 

works) 

q ผลงานของนกัศกึษาที สง่และจดัเก็บในฐานขอ้มลูของ 

Turnitin (student papers) 



Plagiarism Detection  
● An internet based service (no software) 

● Accepts student papers 

● Produces originality reports 

● Identifies content copied from: 

● The internet ...and the archived internet 

● PubMed 

● Nearly 200 million submitted student works from over 9,000 institutions around 

the world 

● GALE OneFile 

● The COMPLETE EBSCO database  

● ALL of the content from the world’s STM and academic publishers 

● All Yahoo web and current news content 

● Content from over 31 languages 

● CrossRef : 25+ million journal articles already such as ACM, BMJ Publishing Group, 

Elsevier, IEEE, Nature Publishing Group, Oxford University Press, … and More 

● NEWS Paper 

 



Needle in the Haystack 
Searching the Entire Document 



Originality Report 





Originality Check 

● ชว่ยใหผู้ส้อนตรวจสอบชิ�นงานของนกัเรยีนที�ไมเ่หมาะสมหรอืมกีาร

ขโมยความคดิที�เกดิขึ�นจากแหลง่ขอ้มลูออนไลน ์ 

● โดยการเปรยีบเทยีบชิ�นงานของนกัเรยีนกบัแหลง่ขอ้มลูที�ถกูตอ้งซึ�ง

รองรบัในฐานขอ้มลู สามารถตรวจสอบขอ้มลูชิ�นงานหรอืการบา้นที�ถกู

สง่เขา้สูร่ะบบจากแหลง่ขอ้มลูสาํคญั 3 แหลง่ ไดแ้ก ่ 

§ Current & Archival Web contents 

§ Student Papers 

§ Content Partnership: content publishers, including 

library databases, text-book publishers, digital reference 

collections, subscription-based publications 



Originality Check 

1. Instructor 

2. Student 



การเขา้ใชง้านฐานขอ้มลู 
1 

A 

2 

1. กรณีสมคัรบญัชผีูใ้ชแ้ลว้ใหใ้ส ่Email และ Password ที!เคยสมคัร  

2. คลกิ SIGN IN เพื!อเขา้สูฐ่านขอ้มลู 

A.  กรณียงัไมไ่ดส้มคัรบญัชผีูใ้ชใ้หค้ลกิ Create Account  

Instructor 



การสรา้งบญัชผีูใ้ชส้ถานะผูส้อน

1 

2

1. เลอืกสถานะผูใ้ชเ้ป็น Instructor   

2. ใส ่Account ID และ join password ของสถาบนัหรอืหนว่ยงานที!สงักดั 

Instructor 



การสรา้งบญัชผีูใ้ชส้ถานะผูส้อน (ตอ่) 

1 

2 

1. ระบชุื อสกลุ (first name, last name)  2. ระบ ุe-mail address 

3. ระบรุหสัผา่น (enter your password) และยนืยนัรหสัผา่น (confirm password) 

4. เลอืกคาํถามและตอบคาํถาม      5. ระบอุายผุูใ้ช ้ 6. คลกิ I agree create profile 

3 

6

5 

4 

Instructor 



การสรา้งหอ้งเรยีน (add a class) 

1 

2 

3

4

5

6 

1. คลกิ add a class 

2. เลอืกประเภทหอ้งเรยีน  
3. ใสช่ื!อหอ้งเรยีน 

4. ใสร่หสัผา่น 

5. ระบวุนัปิดหอ้งเรยีน 

6. คลกิ submit 

 

Instructor 



การสรา้งหอ้งเรยีนแบบ (standard class) 

1 

4 

3 

2 

5 

6 

1. เลอืกประเภทหอ้งเรยีนแบบ standard class 2. ใสช่ื!อหอ้งเรยีน 

2. ใสร่หสัลงทะเบยีนสาํหรบัหอ้งเรยีน  4. ระบวุนัปิดหอ้งเรยีน 

5.  คลกิ submit      

6.  ระบบออกต ั"วแสดง class ID และ  รหสัลงทะเบยีนสาํหรบัหอ้งเรยีน 

 

Instructor 



การสรา้งหอ้งเรยีนแบบ (Master class) 

1. เลอืกประเภทหอ้งเรยีนแบบพเิศษ master class       2. ใสช่ื!อหอ้งเรยีน 

3. ระบวุนัปิดหอ้งเรยีน 4. ใสร่หสัลงทะเบยีนสาํหรบัหอ้งเรยีน     5. คลกิ submit 

6. ระบบออกต ั!วแสดง class ID และ join password สาํหรบัหอ้งเรยีน 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Instructor 



การสรา้งหอ้งเรยีนแบบ (Master class (ตอ่)) 

1 

2 

4 

6 

1. คลกิ section       2. ใสช่ื!อ-สกลุ ผูร้ว่มสอน (TA)  3. ใส ่e-mail ผูร้ว่มสอน     

4. คลกิ submit      5. ใสล่าํดบัหอ้งเรยีนยอ่ย    6. ใสร่หสัผา่นของหอ้งเรยีนยอ่ย   

7. คลกิ submit         8. ระบบออกต ั"วแสดง  

3 

5 

7 
8 

Instructor 



การสรา้งการบา้น 
1 

2 

3 

1. คลกิ New Assignment      3. คลกิ Next Step 

2. เลอืกชนดิการบา้นโดยเลอืก Paper Assignment เป็นการบา้นพื!นฐานของทกุการบา้น  

PeerMark Assignment*: ผูส้อนตอ้งการใหน้กัศกึษาทบทวนชิ!นงานของนกัศกึษาทา่นอื"น 

Revision Assignment : ผูส้อนตอ้งการใหน้กัศกึษาสง่ฉบบัรา่ง(drafts) โดยไมต่อ้งแกไ้ขชิ!นงานเดมิที"สง่กอ่นหนา้ 

Reflection Assignment*: ผูส้อนตอ้งการใหน้กัเรยีนเขยีนสิ"งที"ไดเ้รยีนรูจ้ากกระบวนการเขยีนงานชิ!นน ั!น 

*แสดงกรณีที"สถาบนัมกีารบอกรบัเป็นสมาชกิ Peer Mark และ Grade Mark   

 

Instructor 



1 3 

6 

2 
4 

5 

การสรา้งการบา้น (ตอ่) 

1. กาํหนดชื!อการบา้น   2. กาํหนดคะแนนเต็มของการบา้น*  

3. ใสว่นัเร ิ!มสง่การบา้น   4. กาํหนดวนัสดุทา้ยในการสง่การบา้น 

5. กาํหนดวนัที!ตดิประกาศการบา้น*   6. ระบคุาํส ั!งของการบา้น 

*แสดงกรณีที!สถาบนัมกีารบอกรบัเป็นสมาชกิ Peer Mark และ Grade Mark   

 

Instructor 



การสรา้งการบา้น (ตอ่) 

6.1 

6.2 

6.3 

6.1 ระบคุาํส ั ง    6.2 ตอ้งการสรา้งรายงานตน้ฉบบัหรอืไม ่
6.3 ตอ้งการสรา้งรายงานตน้ฉบบัเมื อใด 
- immediately first report is final:สรา้งรายงานตน้ฉบบัทนัททีี สง่ชิ!นงาน 
- immediately (can overwrite reports until due date) สรา้งรายงานตน้ฉบบัทนัททีี สง่ชิ!นงาน
ในคร ั!งแรก ผูใ้ชอ้าจสง่งานใหมไ่ดไ้มจํ่ากดัจํานวนคร ั!ง แตก่ารสรา้งรายงานตน้ฉบบัของคร ั!งตอ่ไปจะ
ใชเ้วลา 24 ช ั วโมง  
- on due date สรา้งรายงานตน้ฉบบัเมื อครบกาํหนดวนัสง่การบา้น 
 
 

Instructor 



การสรา้งการบา้น (ตอ่) 

6.6 

6.5 

6.4 

6.4 ยกเวน้การตรวจสอบการซํ !าในสว่นที"เป็นบรรณานุกรรมใชห่รอืไม ่

6.5 ยกเวน้การตรวจสอบการซํ !าภายใตเ้ครื"องหมาย “ ” หรอืไม ่   

6.6 ยกเวน้การตรวจสอบที"มกีารซํ !ากนัในจํานวนนอ้ยหรอืไม ่

 

Instructor 



การสรา้งการบา้น (ตอ่) 

6.9 

6.8 

6.7 

Instructor 

6.7  อนญุาตใิหน้กัเรยีนดรูายงาน

ตน้ฉบบัหรอืไม ่  

6.8  อนญุาตใิหน้กัเรยีนสง่การบา้น

หลงัวนัสิ!นสดุการสง่การบา้นหรอืไม ่

6.9  ตอ้งการเก็บการบา้นไวท้ ี"ใด 

  - Standard paper repository: เก็บ

ชิ!นงานไวใ้นฐานขอ้มลูของ Turnitin 

  - Institution Paper Repository 

เก็บชิ!นงานไวใ้นฐานขอ้มลูของสถาบนั  

  - Student’s choice of repository 

ขึ !นอยูก่บัการตดัสนิใจของนกัศกึษาวา่

ตอ้งการเก็บชิ!นงานไวท้ ี"ฐานขอ้มลูใด 

  - No repository ไมเ่ก็บชิ!นงานไวท้ ี"

ฐานขอ้มลูใด 



6.10 

6.11 

การสรา้งการบา้น (ตอ่) 

6.10 เลอืกวา่ตอ้งการใหต้รวจสอบ

การบา้นจากแหลง่ขอ้มลูใดบา้ง 

  - student paper repository ตรวจสอบ

กบัชิ!นงานในฐานขอ้มลู Turnitin 

  - institution paper repository 

ตรวจสอบกบัชิ!นงานในฐานขอ้มลูสถาบนั 

  - current and archive internet 

ตรวจสอบกบัเนื!อหาปจัจบุนัและยอ้นหลงั

บนอนิเทอเน็ต 

  - periodicals, journals, & 

publications ตรวจสอบกบัสิ"งพมิพ์

ออนไลน ์ 

6.11 คลกิ submit 

 

 

Instructor 



การใสร่ายชื อนกัเรยีนในหอ้งเรยีนแบบรายบคุคล 
 (add student) 

1 

3 
2 

4 

5 
6 

7

1. คลกิ student  2. คลกิ add student  3. ใสช่ื!อ-สกลุ ผูเ้รยีน 

4. ใส ่e-mail ผูเ้รยีน 5. คลกิ submit   

6. แสดงวนัที!ลงทะเบยีนเขา้หอ้งเรยีนและรายละเอยีดของนกัเรยีน    7. คลกิ drop เพื!อลบนกัเรยีน 

 

Instructor 



การใสร่ายชื อนกัเรยีนในหอ้งเรยีนแบบบญัชรีายชื อ 
 (upload student list) 

1 

3 
2 

4 

5 

3.1 

1. คลกิ student      2. คลกิ upload student list   

3. คลกิ click here เพื อดตูวัอยา่งการใสร่ายชื อนกัเรยีน  3.1 แสดงตวัอยา่งการใสร่ายชื อนกัรยีน 

4. คลกิ Browse เพื อคน้หาไฟลร์ายชื อ  5. คลกิ submit        6. คลกิ yes, submit 
  

  

6 

Instructor 



การใชง้านปฏทินิ (Calendar) 
1 

2 

1. คลกิ calendar   2. คลกิวนัที!ท ี!ตอ้งการตดิประกาศ      2.1 ใสห่วัขอ้ประกาศ      2.2 ใสร่ายละเอยีดประกาศ 

2.3 ใสว่นัหยดุ        2.4 แนบไฟลเ์พิ!มเตมิ      2.5 คลกิ submit        3. คลกิ list เพื!อแสดงประกาศท ั"งหมดในปฏทินิ   

4. คลกิ syllabus เพื!อใสห่ลกัสตูร                 5. คลกิ browse  เพื!อคน้หา file หลกัสตูร    6. คลกิ submit 

  

 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

3 4 

5 6 

Instructor 



การแลกเปลี�ยนความคดิเห็น 
(Discussion) 

1. คลกิ discussion    2. เลอืก post a new topic     3. ใสห่วัขอ้อภปิราย 

4. กาํหนดวนัสรา้งหวัขอ้อภปิราย    5. กาํหนดวนัสิ!นสดุการอภปิราย      6. ระบผุูร้ว่มอภปิราย 

7. ตอ้งการใหใ้ชน้ามแฝงหรอืไม ่    8. ระบรุายละเอยีดหวัขอ้อภปิราย    9. คลกิ submit 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9

Instructor 



การสง่งานดว่น (Quick Submit) กรณีผูส้อนตอ้งการตรวจสอบชิ!นงานของตวัเองไดโ้ดยที"ไมต่อ้ง
ลงทะเบยีนในหอ้งเรยีนใด      
หมายเหต ุกรณีสง่งานเขา้ Quick Submit ชิ!นงานที "ถกูสง่จะถกูเก็บเขา้สูร่ะบบของ turnitin ทนัท ี

Quick submit 
Instructor 

1 

1. คลกิ quick submit           2. คลกิ submit paper          

3. เลอืกแหลง่ขอ้มลูที"ตอ้งการเทยีบซํ !า  
- student paper repository ตรวจสอบกบัชิ!นงานในฐานขอ้มลู Turnitin 

- institution paper repository ตรวจสอบกบัชิ!นงานในฐานขอ้มลูสถาบนั 

- current and archive internet ตรวจสอบกบัเนื!อหาปจัจบุนัและยอ้นหลงับนอนิเทอรเ์น็ต 

- periodicals, journals, & publications ตรวจสอบกบัสิ"งพมิพอ์อนไลน ์ 
4. คลกิ submit 

 

2 

3 

4 



1. เลอืกวธิกีารสง่การบา้น 

- single file upload สง่ชิ นงานคร ั งละหนึ!งไฟล ์

- multiple file upload สง่ชิ นงานคร ั งละหลายไฟล ์

- cut & paste upload สง่ชิ นงานโดยคดัลอกและวาง 

- zip file upload สง่ชิ นงานดว้ยไฟลซ์ปิ 

2. เลอืกชื!อผูเ้ขยีน   

3. ใสช่ื!อ-นามสกลุผูส้ง่การบา้น 

4. ใสห่วัขอ้การบา้น  

5. อธบิายเพิ มเตมิเกี ยวกบัไฟลก์ารบา้นที จะ 
download 

6. คลกิ Browse เพื อคน้หาไฟลก์ารบา้น 

7. คลกิ upload 

 

 

 

1 

3 

2 

4 

7 

6 

5 

Instructor 

Quick submit (ตอ่) 



การสง่การบา้น(submit paper) 

การสง่การบา้นโดยผูส้อน 

1. คลกิเลอืกหอ้งเรยีน           2. เลอืก More action ภายใตก้ารบา้นที ตอ้งการ 

3. เลอืก Submit paper   

 

 

1 

3 

2 

การสง่การบา้นเพื อตรวจสอบภายใตห้อ้งเรยีน 

1.การสง่การบา้นโดยผูส้อน 

- ผูส้อนสามารถสง่ชิ"นงานเพื อตรวจสอบการซํ"าดว้ยตวัเอง 
หรอื ผูส้อนสามารถสง่การบา้นของนกัเรยีนแทนนกัเรยีนได ้

2.การสง่การบา้นโดยผูเ้รยีน 

- นกัเรยีนสง่การบา้นของนกัเรยีนเอง 

Instructor 



การสง่การบา้น(submit paper) (ตอ่) 
การสง่การบา้นโดยผูส้อน (ตอ่) 

1. เลอืกวธิกีารสง่การบา้น 

- single file upload สง่ชิ!นงานคร ั!งละหนึ"งไฟล ์

- multiple file upload สง่ชิ!นงานคร ั!งละหลายไฟล ์

- cut & paste upload สง่ชิ!นงานโดยคดัลอกและวาง 

- zip file upload สง่ชิ!นงานดว้ยไฟลซ์ปิ 

2. เลอืกชื"อผูเ้ขยีนเป็น Non-enrolled student 

3. ใสช่ื"อ-นามสกลุผูส้ง่การบา้น 

4. ใสห่วัขอ้การบา้น  

5. อธบิายเพิ"มเตมิเกี"ยวกบัไฟลก์ารบา้นที"จะ 
download 

6. คลกิ Browse เพื"อคน้หาไฟลก์ารบา้น 

7. คลกิ upload 

 

 

 

1 

3 

2 

4 

7

6 

5 

Instructor 



การเขา้ดผูลการตรวจสอบการซํ  าของการบา้น 

1 

1. คลกิ go to inbox  

2. คลกิบนเปอรเ์ซ็นตก์ารซํ  าของการบา้นเพื"อดกูารแสดงผล  

 

 

 

2 

Instructor 



Originality Check 

1. Instructor 

2. Student 



การเขา้ใชง้านฐานขอ้มลู 
1 

A 

2 

1. กรณีสมคัรบญัชผีูใ้ชแ้ลว้ใหใ้ส ่Email และ Password ที!เคยสมคัร  

2. คลกิ SIGN IN เพื!อเขา้สูฐ่านขอ้มลู 

A.  กรณียงัไมไ่ดส้มคัรบญัชผีูใ้ชใ้หค้ลกิ Create Account  



การสรา้งบญัชผีูใ้ชส้ถานะผูเ้รยีน

1 

2

1. เลอืกสถานะผูใ้ชเ้ป็น student   

2. ใส ่Class ID และ Class enrollment password ที!ไดร้บัจากผูส้อน 

student 



การสรา้งบญัชผีูใ้ชส้ถานะผูเ้รยีน (ตอ่) 

1 

2 

3 

6

5 

4 

student 

1. ระบชุื อสกลุ (first name, last name)  2. ระบ ุe-mail address 

3. ระบรุหสัผา่น (enter your password) และยนืยนัรหสัผา่น (confirm password) 

4. เลอืกคาํถามและตอบคาํถาม      5. ระบอุายผุูใ้ช ้ 6. คลกิ I agree create profile 



การสง่การบา้น (submit paper) 

การสง่การบา้นเพื อตรวจสอบภายใตห้อ้งเรยีน 

การสง่การบา้นโดยผูส้อน 

- ผูส้อนสามารถสง่ชิ"นงานเพื อตรวจสอบการซํ"าดว้ยตวัเอง หรอื ผูส้อน
สามารถสง่การบา้นของนกัเรยีนแทนนกัเรยีนได ้

การสง่การบา้นโดยผูเ้รยีน 

- นกัเรยีนสง่การบา้นของนกัเรยีนเอง 

student 

1. กรณีผูเ้รยีนลงทะเบยีนเขา้หอ้งเรยีนดว้ยตวัเอง 

2. กรณีผูส้อนนําชื อผูเ้รยีนเขา้สูห่อ้งเรยีนแลว้ 



การสง่การบา้น (submit paper) 

กรณี 2 

การสง่การบา้นโดยผูเ้รยีน 

1. คลกิเลอืกหอ้งเรยีน 

2. เลอืก Submit   

 

 

 

1 

2 

1C 

1B 

1A 

1D 

1. กรณีผูเ้รยีนลงทะบยีน
เขา้หอ้งเรยีนดว้ยตัวเอง 

2. กรณีผูส้อนนําชื อผูเ้รยีน
เขา้สูห่อ้งเรยีนแลว้ 

กรณี 1 การสง่การบา้นโดยผูเ้รยีน 

1A. คลกิ enroll a class          1B. ใส ่Class/section ID          
1C. ใส ่enrollment password   1D. คลกิ submit             2. เลอืก Submit   

 

 

student 



การสง่การบา้น(submit paper) (ตอ่) 

การสง่การบา้นโดยผูเ้รยีน (ตอ่) 

1. เลอืกวธิกีารสง่การบา้น 

- single file upload สง่ชิ นงานคร ั งละหนึ!งไฟล์

- cut & paste upload สง่ชิ นงานโดยคดัลอก
และวาง 

2. เลอืกชื!อผูเ้ขยีน   

3. ใสช่ื!อ-นามสกลุผูส้ง่การบา้น 

4. ใสห่วัขอ้การบา้น  

5. อธบิายเพิ!มเตมิเกี!ยวกบัไฟลก์ารบา้นที!จะ 
download 

6. คลกิ Browse เพื!อคน้หาไฟลก์ารบา้น 

7. คลกิ upload 

 

 

 

1 

3 

2 

4 

7

6 

5 

student 



การเขา้ดผูลการตรวจสอบการซํ  าของการบา้น 

1 

2 

student 

1. คลกิ go to inbox  

2. คลกิบนเปอรเ์ซ็นตก์ารซํ  าของการบา้นเพื"อดกูารแสดงผล  

 

 

 



การแสดงผลการตรวจสอบการซํ�าของการบา้น 

Document Viewer 

Originality Report 



Document Viewer 

1. แสดงขอ้ความที ซํ !า    2. คลกิบนตวัเลขเพื อดเูอกสารตน้ฉบบั    3. แสดงเอกสารตน้ฉบบั 

4. แสดงแหลง่ที มาของเอกสารตน้ฉบบั      5. แสดงเปอรเ์ซ็นตก์ารซํ!า      6. คลกิเพื อกรองผลลพัธ ์

7. พมิพร์ายงานตน้ฉบบั      8. บนัทกึรายงานตน้ฉบบั     
9. เพื อดกูารแสดงผลแบบ Originality Report     

 

 

1 

3 

2 

4 

7 8

5 

9
6



แสดงการพมิพ ์หรอื บนัทกึรายงานตน้ฉบบั 

1 

2 

3 

1. คลกิเพื!อดาวนโ์หลดไฟล ์     2. เลอืกเปิด หรอื บนัทกึไฟล ์     

3. คลกิ OK  4. แสดงเอกสารที!ตอ้งการพมิพ ์หรอื บนัทกึ 

  

 

4 



Originality Report 

1 

1. แสดงขอ้ความที ซํ !า         2. แสดงแหลง่ที มาของเอกสารตน้ฉบบั       

3. แสดงเปอรเ์ซ็นตก์ารซํ !า    4. คลกิเพื อพมิพ ์

5. คลกิเพื อดเูอกสารแบบ Document Viewer 

  

 

2 

3 

4 

5 



ขอ้มลูโดย จริวฒัน ์พรหมพร 

jirawat@book.co.th 

แผนกสนบัสนุนฝ่ายทรพัยากร 

อเิล็กทรอนกิสท์างการศกึษา 
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ติดต่อผูด้แูลระบบ 
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