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บทที่ 1  
บทน า 

 

ปัจจุบันอาจารย์และผู้สอนในสถาบันการศึกษามีหน้าที่ให้ค าแนะน าความรู้  และการค้นคว้า
ข้อมูล ซึ่งในสถานศึกษาทุกระดับจะมีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ให้นักเรียน นักศึกษาได้ศึกษา
ค้นคว้าเอง เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาน าเสนอให้กับเพ่ือนและอาจารย์ผู้สอนในวิชาเรียน ซึ่งบทบาทของ
อาจารย์และผู้สอนที่ต้องเป็นตัวอย่างชี้น าให้ผู้เรียนทุกคนนั้นค านึงถึงหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณใน
การเขียนผลงานวิชาการ ปัจจุบันข้อมูลสามารถค้นคว้าได้จากอินเทอร์เน็ต และสามารถค้นคว้าได้
ทั่วโลก โดยแสดงผลได้พร้อมกันหลายข้อมูล จึงมีความรวดเร็วในการได้มาของข้อมูล แต่การน าข้อมูลที่
ได้มาเขียนเป็นผลงานของตัวเองนั้น อาจารย์ต้องชี้แจงให้เห็นถึงการน าข้อมูลผู้อ่ืนมาปรับใช้ แก้ไขเป็น
ของตนเองนั้นถือเป็นเรื่องที่ผิดลิขสิทธิ์ หากน ามาเขียนโดยไม่มีการอ้างอิงเจ้าของผลงานเลย หรือ
ที่เรียก plagiarism ซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็นการขโมยความคิด ขโมยผลงานผู้อื่นมาเป็นของตนเอง 
(อัคริมา สุ่มมาตย์, 2554)  

ในสถาบันการศึกษามีความเกี่ยวข้องกับการท าผลงานทางวิชาการหลายประเภท ทั้งในการท า
วิจัยของนักวิจัย อาจารย์ การท าผลงานของบุคลากร และการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาก็เป็นผลงาน
ด้านวิชาการทั้งสิ้น ซึ่งในการท าผลงานวิชาการนั้นต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการน าผลงานผู้อื่นมา
ใช้เพื่อศึกษา หรือวิจัยต่อยอด  

มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งจะมีการตรวจสอบการคัดลอกผลงานตามรูปแบบโปรแกรมที่
มหาวิทยาลัยได้มีการบอกรับ ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้มีโปรแกรมที่ใช้ใน การ
ตรวจสอบการคัดลอกผลงาน ได้แก่ โปรแกรม Turnitin ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ผู้ใช้ส่วนใหญ่ให้ความนิยม
มาก เนื่องจากการใช้งานให้ผลลัพธ์ที่มีการแสดงจ านวนเปอร์เซ็นต์การคัดลอกของข้อความในเอกสาร 
โดยมีการแสดงแหล่งข้อมูลที่ซ้ าออกมาเป็นลักษณะเปอร์เซ็นต์  และมีการเชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูล
ต้นฉบับโดยคลุมข้อความส่วนที่ซ้ าและแสดงสีพร้อมด้วยเลขก ากับของแต่ละเปอร์เซ็นต์   

 

ความหมายของค าว่าการคัดลอกผลงาน 
  การคัดลอกผลงาน หรือ Plagiarism คัดลอกข้อความในเนื้อหาที่ค้นหามาได้จากแหล่งข้อมูล
ต่าง ๆ หรือน าความคิดในเนื้อที่ค้นหามาเขียน หรือลอกในผลงานตนเอง ซึ่งในบางครั้งการกระท านี้อาจ
เกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจเพราะไม่รู้แนวทางในการปฏิบัติที่ถูกต้อง ไม่มีความเข้าใจในการน าข้อความ ภาพ 
เสียง หรือวีดีโอ จากผลงานผู้อื่นมาใช้นั ้นต้องมีการอ้างอิงเจ้าของผลงานอย่างไรที่จะไม่เป็นการ
คัดลอก จึงพบปัญหาบ่อยครั้งของการคัดลอกผลงาน ในการคัดลอกผลงานยังเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ที่
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เป็นปัญหาในปัจจุบัน ซึ่งอาจารย์ควรอธิบายให้นักศึกษาทุกระดับ  อาจารย์ผู้เขียนต ารา และผู้ท าวิจัยได้
ตระหนักถึงความผิด และผลกระทบของการคัดลอกผลงานผู้ อ่ืนมาใช้  โดยห้องสมุดและเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องควรมีการให้ค าแนะน า อบรมการใช้โปรแกรมการตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิชาการให้กับ
นักศึกษา อาจารย์ หรือนักวิจัยที่เข้าใหม ่(บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555) 

 

ท าความรู้จักโปรแกรม Turnitin  
โปรแกรม Turnitin เป็นโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ที่ใช้เป็นเครื่องมือช่วยตรวจสอบ การตรวจจับ    

การโจรกรรมข้อความ หรือผลงานทางวิชาการในรูปแบบออนไลน์ เพ่ือเปรียบเทียบการคัดลอกของค า 
ข้อความ ประโยคของผลงานที่ต้องการตรวจสอบกับผลงานอ่ืนที่เคยท าไว้แล้วในฐานข้อมูลของ Turnitin 
โดยเปรียบเทียบกับข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตที่เป็นสารธารณะ และได้รับการอนุญาตให้เข้าถึงได้ หลังจาก
การตรวจสอบ และแก้ไขสมบูรณ์แล้ว เมื่อผลงานเสร็จสมบูรณ์สามารถจัดเก็บผลงานลงฐานข้อมูลของ 
Turnitin เพ่ือเป็นข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบไว้ในคลังของฐาน Turnitin ต่อไป  

ผลการตรวจสอบจะท าการรายงานผลเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ซ้ าเหมือนกันของข้อความตามล าดับมาก
ไปน้อย และเน้นค าหรือข้อความในประโยคของส่วนที่ตรวจสอบพบว่าในประโยคมีค าหรือข้อความ
เหมือนกันเพ่ือให้เห็นเด่นชัด โดยมีการก าหนดการเน้นด้วยสีไฮไลท์บนข้อความที่สีแตกต่างกัน เพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจในการด าเนินการต่อไป 

ชนิดไฟล์และขนาดที่สามารถตรวจสอบได้ในโปรแกรม Turnitin 
1. Word (doc, docx) 
2. Corel wordPerfect 
3. HTML 
4. Adobe PostScript 
5. Plain text (TXT) 
6. Rich Text Format (RTF) 
7. Portable Document Format (PDF) 
8. จ านวนหน้าไม่เกิน 400 หน้า 
9. ขนาดไฟล์ไม่เกิน 20 MB 
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แนวทางแก้ปัญหาการละเมดิลิขสทิธ์ิงานวิจัยด้วยการใช้ Turnitin 
 
 

วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน 
1. เพ่ือให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาสามารถใช้ระบบ Turnitin ในการตรวจสอบการคัดลอก

ผลงานได้อย่างถูกต้อง 
2. เพ่ือให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเกิดความเข้าใจในการตรวจสอบการเขียนผลงานทาง

วิชาการ หรือวิทยานิพนธ์ของตนเองได้ 
3. เพ่ือเป็นแนวทางในการป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ของผลงานทางวิชาการ ให้กับอาจารย์ บุคลากร 

และ นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
4. เพ่ือให้อาจารย์ หรือบุคลากรที่เข้าใช้งานในฐานะผู้สอน มีความเข้าใจในการก าหนดเงื่อนไขใน

การส่งผลงานขึ้นตรวจสอบในระบบ Turnitin 

ประโยชน์ในการใช้ 
1. อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา สามารถตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการผ่านระบบ 

Turnitin ได้ด้วยตนเองพร้อมออกรายงานได้ 
2. เกิดความรู้และเข้าใจในการตรวจสอบการเขียนผลงานทางวิชาการ หรือวิทยานิพนธ์ของตนเองได้

อย่างถูกต้อง 
3. อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มีความเข้าใจในการใช้ระบบการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน

ด้วย Turnitin เพ่ือการจัดท าผลงานทีห่ลีกเลี่ยงการละเมิดลิขสิทธิ์โดยไม่ตั้งใจ  
4. อาจารย์ หรือบุคลากรที่เข้าใช้งานในฐานะผู้สอน สามารถน าผลงานนักศึกษาขึ้นตรวจสอบการ

คัดลอกผลงาน และก าหนดเงื่อนไขการตรวจสอบได ้

ค าศัพท์ส าคัญ 

Turnitin หมายถึง โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ที่ใช้เป็นเครื่องมือช่วยตรวจสอบ การตรวจจับ    
การโจรกรรมวรรณกรรม หรือผลงานวิจัยในรูปแบบออนไลน์ 

Class ID หมายถึง การสร้างห้องเรียนส าหรับใช้ในการจัดเก็บงาน/การบ้านที่ใช้ในการ
ตรวจสอบงาน เช่น กลุ่มห้องเรียน 

Assignment หมายถึง การสร้างงาน/การบ้านในการก าหนดการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน 
เช่น รายวิชาที่สอน 

Instructor หมายถึง อาจารย์ หรือบุคลากรที่เข้าใช้งานในฐานะผู้สอน โดยมีสิทธิ์ในการสร้าง 
Class และสามารถสร้าง Assignment ได้ 

Student หมายถึง นักศึกษา และบุคลากร ที่เข้าใช้งานในฐานะผู้เรียน ต้องการน าผลงานขึ้น
ตรวจสอบเท่านั้น โดยสามารถเข้าตรวจผลงานตนเองในฐาน Turnitin ภายใต้ Class ID ของอาจารย์
ผู้สอน หรือของห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีก าหนดไว้เท่านั้น



 
 

______________________________________________________________________________________ 
แนวทางแก้ปัญหาการละเมดิลิขสทิธ์ิงานวิจัยด้วยการใช้ Turnitin 
 
 

บทที่ 2  
การสมัครเข้าใช้งาน Turnitin 

 
 ผู้มีความต้องการการใช้งานการตรวจสอบการคัดลอกผลงานด้วย Turnitin สามารถติดต่อ
ขอรับ Class ID จากผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน หรือที่ ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยน าหลักฐานการเป็นนักศึกษา หรือบุคลากรมาแสดง เช่น บัตรประจ าตัว
นักศึกษา หรือบัตรประจ าตัวพนักงาน บัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือหนังสือรับรอง มาแสดงในการ
ขอรับรหัสในการขอสมัครเข้าใช้งานระบบ Turnitin 

ในการเข้าใช้งานโปรแกรม Turnitin มีการแนะน าการใช้งานและการเข้าใช้ไว้ที่เว็บไซตห์้องสมุด 
ซึ่งการเข้าถึงเว็บไซต์ห้องสมุดนั้นสามารถเข้าถึงจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
www.rmutt.ac.th  และเข้าไปที่หัวข้อเมนูทั่วไป เลือกรายการ ห้องสมุด มทร.ธัญบุรี ที่หน้าจอด้านขวา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 การเข้าใช้เว็บไซต์ห้องสมุดผ่านหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัย 
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แนวทางแก้ปัญหาการละเมดิลิขสทิธ์ิงานวิจัยด้วยการใช้ Turnitin 
 
 

หรือเข้าถึงจากหน้าเว็บไซต์ห้องสมุดโดยตรงที่ www.library.rmutt.ac.th  จากเมนูด้านบน
เลือกเมนู e-Resources เลือกฐานข้อมูล Turnitin  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 เลือกรายการเมนู e-Resources ด้านบนเลือกฐานข้อมูล Turnitin 

และยังสามารถเลือกท่ีรายการด้านซ้ายมือของหน้าเว็บไซต์ห้องสมุดในการเข้าถึงรายละเอียด
การเข้าใช้งานโปรแกรม Turnitin ได้เช่นกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 ภาพหน้าจอการเข้าใช้งานจากหน้าเว็บไซต์ห้องสมุดด้านขวามือ  
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แนวทางแก้ปัญหาการละเมดิลิขสทิธ์ิงานวิจัยด้วยการใช้ Turnitin 
 
 

จากหน้าจอเว็บไซต์ห้องสมุด เมื่อคลิกเลือกเมนูฐานข้อมูล Turnitin จะพบหน้าจอแสดง
รายละเอียดวิธีการใช้งานฐานข้อมูล Turnitin และลิงคเ์ชื่อมโยงข้อมูลไปยังเว็บไซต์ www.turnitin.com 
ที่ใช้ในการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน พร้อมคู่มือการใช้งานส าหรับนักศึกษาและอาจารย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 หน้าแสดงรายการการเข้าใช้งาน Turnitin และรายละเอียดการใช้ 

เมื่อเข้าเว็บไซต์  www.turnitin.com จะมีรายการประเทศให้เลือกโซนการใช้งาน ซึ่งมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะใช้งานในส่วนของ United States  

 

ภาพที่ 5 เลือกโซนประเทศที่สามารถใช้งานระบบ 
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การสมัครเข้าใช้งาน Turnitin ส าหรับ Instructor ผู้สอน 
การสมัครสมาชิกใหมส่ าหรับอาจารย์ หรือบุคลากรที่เข้าใช้งานในฐานะผู้สอนในระบบ Turnitin 

ใช้ค าว่า Instructor สามารถสมัครได้จากหน้าเว็บไซต์ www.turnitin.com คลิก Create Account 
เพ่ือเข้าสู่หน้าจอในการเลือกรายการ Instructor ด้านล่างของเว็บไซต์ 

 

ภาพที่ 6 เลือกเมนู Create Account 

 

ภาพที่ 7 เลือกรายการสมัครสมาชิก Instructor 

เมื่อเข้าหน้าจอการสมัครของ Instructor จะมีรายการกรอกข้อมูลสมัครสมาชิกใหม่ของ 
Instructor โดยสามารถขอ Account ID และ Join Key ในการสมัครสมาชิก ได้ที่ชั้น 3 ห้อง e-Library 
อาคารวิทยบริการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

เลือกรายการ Instructor 
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ในเวลา 8.30 – 16.30 น. ของวันปฏิบัติงาน โดยแสดงบัตรประจ าตัวข้าราชการ บัตรประจ าตัวพนักงาน 
เพ่ือขอรับรหัสในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกฐานข้อมูล  

 

ภาพที่ 8 การกรอก Account ID และ Join key 

กรอกรายละเอียดส่วนตัวให้ครบถ้วน โดยกรอก Your first name และ Your last name และ
ให้ก าหนดการแสดงผลของชื่อในหัวข้อ Display name 

 

ภาพที่ 9 First name และ Last name ของ Instructor และการก าหนด Display name 

จากนั้น ใส่ e-Mail ที่ใช้งานปัจจุบันของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพ่ือให้ระบบ Turnitin 
ก าหนดเป็นรหัสในการเข้าใช้งานในครั้งถัดไป เช่น ***@rmutt.ac.th หรือ ***@mail.rmutt.ac.th 
หรือ ***@exchange.rmutt.ac.th  

 

ภาพที่ 10 กรอกข้อมูล e-Mail ของมหาวิทยาลัย 



9 
 

______________________________________________________________________________________ 
แนวทางแก้ปัญหาการละเมดิลิขสทิธ์ิงานวิจัยด้วยการใช้ Turnitin 
 
 

 จากนั้นก าหนดรหัสผ่านโดยมีตัวอักษร 6 – 12 ตัวอักษร ซึ่งต้องประกอบไปด้วย ตัวอักษร
ภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ และตัวเลข เช่น paSS123 

 

ภาพที่  11 ก าหนดรหัสการเข้าใช้งานระบบ Turnitin 

 ก าหนดข้อค าถามท่ีหัวข้อ Secret question เพ่ือเป็นค าถามในกรณีที่ท่านลืมรหัสผ่าน
ในการเข้าใช้งานระบบ โดยระบบจะให้ตอบค าถามที่ท่านก าหนดไว้ในช่อง Question answer    

 

 

ภาพที่ 12 ก าหนดข้อค าถาม และก าหนดค าตอบของท่านเอง 
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 กดยืนยันตัวตนว่าไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ ซึ่งระบบจะขึ้นรูปภาพให้เลือก เช่น ภาพรถยนต์ 
ภาพถนน ต้องคลิกเฉพาะภาพที่ระบุเท่านั้น เมื่อขึ้นเครื่องหมายถูกหน้าช่อง  ฉันไม่ใช่โปรแกรม
อัตโนมัติ แล้วให้คลิกปุ่ม I Agree – Create Profile ก็เป็นการเสร็จสิ้นในการสมัครสมาชิก 

 

ภาพที่ 13 ยืนยันการการสมัครสมาชิก 

 จะเข้าสู่หน้าจอหลักในการใช้งานส าหรับอาจารย์ผู้สอน ซึ่งในหน้าจอหลักจะมีปุ่มการใช้งานที่
ส าคัญปรากฏหน้าจอ ดังนี้ 

 - แทบสีด าด้านบนจะแสดงชื่อผู้ใช้ หรือ คลิกท่ี User Info เพ่ือแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล
ของผู้ใช้ เช่น จากรูปด้านล่าง แสดงชื่อ Yaowaluk Sangsawang  ประเภทผู้ใช้เป็น Instructor 

 -  

 

ภาพที่ 14  หนา้จอในการเข้าใช้งานระบบของ Instructor 

จะแสดงชื่อผู้ใช้  แสดงประเภท
ของผู้ใช้  
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แนวทางแก้ปัญหาการละเมดิลิขสทิธ์ิงานวิจัยด้วยการใช้ Turnitin 
 
 

การสมัครใช้งานส าหรับนักศึกษา (Student) 
ในการ เ พ่ิมสมาชิ ก  Student ในฐาน  Turnitin จะมี การ เ พ่ิมสมาชิ กที่ เ ป็น  Student  

ได ้2 รูปแบบ คือ การเพ่ิมสมาชิกโดยผู้สอน (Instructor) และการเพิ่มด้วยตนเองของ Student  

 
การเพิ่มสมาชิกโดยผู้สอน (Instructor) 
 เมื่ออาจารย์ หรือบุคลากรที่เข้าใช้งานในฐานะผู้สอนต้องการเพ่ิมสมาชิก Student เข้าไปที่
ห้องเรียน  

การสมัครเข้าใช้งาน Turnitin ด้วยตนเองส าหรับนักศึกษา (Student)  
การสมัครสมาชิกใหม่ส าหรับผู้เรียน หรือที่เรียก Student สามารถสมัครได้จากหน้าเว็บไซต์ 

www.turnitin.com คลิก Create Account เพ่ือเข้าสู่หน้าจอในการเลือกรายการ Student ด้านล่าง
ของเว็บไซต์ 

 

ภาพที่ 15 เลือกเมนู Create Account 
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ภาพที่  16 เลือกรายการสมัครสมาชิก Student 

เมื่อเข้าหน้าจอการสมัครของ Student จะมีรายการกรอกข้อมูลสมัครสมาชิกใหม่ของ 
Student โดยสามารถขอ Class ID และ Class enrollment Key ในการสมัครสมาชิกได้ที่อาจารย์
ผู้ตรวจผลงาน หรือขอได้ที่ชั้น 3 ห้อง e-Library อาคารวิทยบริการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในเวลา 8.30 – 16.30 น. ของวันปฏิบัติงาน 
โดยแสดงบัตรประจ าตัวนักศึกษา เพ่ือขอรับรหัสในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกฐานข้อมูล  

เลือกรายการ Student 
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ภาพที่  17  กรอกข้อมูล Class ID และ Class enrollment key 

กรอกรายละเอียดในส่วนของ User Information ให้ครบถ้วน โดยกรอก Your first name 
และ Your last name และให้ก าหนดการแสดงผลของชื่อในหัวข้อ Display name 

 

ภาพที่ 18 First name และ Last name ของ Student และการก าหนด Display name 

 

จากนั้น ใส่ e-Mail ที่ใช้งานปัจจุบันของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพ่ือให้ระบบ 
Turnitin ก าหนดเป็นรหัสในการเข้าใช้งานในครั้งถัดไป เช่น ***@mail.rmutt.ac.th  
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______________________________________________________________________________________ 
แนวทางแก้ปัญหาการละเมดิลิขสทิธ์ิงานวิจัยด้วยการใช้ Turnitin 
 
 

 

ภาพที่ 19 กรอกข้อมูล e-Mail ที่ใช้งานปัจจุบัน 

 จากนั้นก าหนดรหัสผ่านโดยมีตัวอักษร 6 – 12 ตัวอักษร ซึ่งต้องประกอบไปด้วย ตัวอักษร
ภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ และตัวเลข เช่น paSS123 

 

ภาพที่ 20 ก าหนดรหัสการเข้าใช้งานระบบ Turnitin 

  

ก าหนดข้อค าถามที่หัวข้อ Secret question เพ่ือเป็นค าถามในกรณีท่ีนักศึกษาลืมรหัสผ่านใน
การเข้าใช้งานระบบ โดยระบบจะให้ตอบค าถามที่นักศึกษาก าหนดไว้ในช่อง Question answer 
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______________________________________________________________________________________ 
แนวทางแก้ปัญหาการละเมดิลิขสทิธ์ิงานวิจัยด้วยการใช้ Turnitin 
 
 

 

 

ภาพที่ 21  ก าหนดข้อค าถาม และก าหนดค าตอบของนักศึกษาเอง 

 

 กดยืนยันตัวตนว่าไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ ซึ่งระบบจะขึ้นรูปภาพให้เลือก เช่น ภาพรถยนต์ 
ภาพถนน ต้องคลิกเฉพาะภาพที่ระบุเท่านั้น เมื่อขึ้นเครื่องหมายถูกหน้าช่อง  ฉันไม่ใช่โปรแกรม
อัตโนมัติ แล้วให้คลิกปุ่ม I Agree – Create Profile 

 

ภาพที่  22 ยืนยันการการสมัครสมาชิก 
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______________________________________________________________________________________ 
แนวทางแก้ปัญหาการละเมดิลิขสทิธ์ิงานวิจัยด้วยการใช้ Turnitin 
 
 

 จะเข้าสู่หน้าจอหลักในการใช้งานส าหรับอาจารย์ผู้สอน ซึ่งในหน้าจอหลักจะมีปุ่มการใช้งานที่
ส าคัญปรากฏหน้าจอ ดังนี้ 

 - แทบสีด าด้านบนจะแสดงชื่อผู้ใช้ หรือ คลิกที่ User Info เพ่ือแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล
ของผู้ใช้ เช่น จากรูปด้านล่าง แสดงชื่อ Yaowaluk Sangsawang  ประเภทผู้ใช้เป็น Student 

 

 

ภาพที่ 23  หน้าจอในการเข้าใช้งานระบบของ Student 

  

จะแสดงชื่อผู้ใช้ แสดงประเภทของผู้ใช้ 

แสดงชื่อ Class ID ที่เคยสมัครไว้กับหน่วยงาน  

Rajamangala University of Techonog, Thanyaburi  

แสดงชื่อ Class ID ที่เคยสมัครไว้กับหน่วยงาน  

Library RMUTT  
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______________________________________________________________________________________ 
แนวทางแก้ปัญหาการละเมดิลิขสทิธ์ิงานวิจัยด้วยการใช้ Turnitin 
 
 

การเพิ่มสมาชิกนักศึกษา (Student) โดยอาจารย์ หรือบุคลากรที่เข้าใช้ในฐานะผู้สอน (Instructor) 
 ในส่วนนี้อาจารย์ หรือบุคลากรที่เข้าใช้งานในฐานะผู้สอนที่เป็น Instructor ของ Class เมื่อ
อาจารย์ login เข้าสู่ระบบ Turnitin แล้ว คลิกที่ชื่อห้องเรียน (Class name) ที่ต้องการเพ่ิมสมาชิก
นักศึกษา (Student) เช่น ต้องการเพิ่มนักศึกษา (Student)ให้ห้อง UserLibrary 

 

ภาพที่ 24 หน้าจอห้องเรียนของ Instructor 

ให้อาจารย์ คลิกห้องเรียนรายการ UserLibrary เพ่ือเข้าเมนูในการเพ่ิม Student 
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______________________________________________________________________________________ 
แนวทางแก้ปัญหาการละเมดิลิขสทิธ์ิงานวิจัยด้วยการใช้ Turnitin 
 
 

 

ภาพที่ 25 รายการใน Class UserLibrary  

 

ภาพที่ 26  การเพ่ิม Student  

1. เมื่อเข้าสู่ Class UserLibrary คลิกที่แท็บ Student ซึ่งหน้าจอการแสดงผลนี้ ผู้สอนสามารถ
เพ่ิมผู้ใช้เป็นรายบุคคล หรือเป็นกลุ่มได้ โดยมีวิธีการเพ่ิมข้อมูลดังต่อไปนี้ 

11 

12
1 
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______________________________________________________________________________________ 
แนวทางแก้ปัญหาการละเมดิลิขสทิธ์ิงานวิจัยด้วยการใช้ Turnitin 
 
 

 2. คลิกปุ่ม Add Student ซ่ึงการเพ่ิมสมาชิกนักศึกษาแบบรายบุคคล ผู้สอนสามารถน าข้อมูล
ชื่อ-สกุล ภาษาอังกฤษ ของนักศึกษามาท าการสมัครสมาชิกใน Class ที่สร้างเพ่ือให้นักศึกษาได้ส่งงาน
ตามท่ีได้สร้าง  

การเพ่ิมสมาชิกนักศึกษาระบุชื่อในช่อง First name และนามสกุลในช่อง Lass name และ
ระบุ  e-Mail ของนั กศึ กษาที่ ใ ช้ ง าน ได้ ที่ เ ป็ น  e-Mail ที่ ส มั ค รจ ากมหาวิ ทยาลั ย  ตั ว อย่ า ง 
***@mail.rmutt.ac.th    

 

ภาพที่ 27 กรอกข้อมูลนักศึกษาที่ต้องการสมัคร 

 

กด Submit เพ่ือให้ add รายชื่อเข้าระบบ 

 

นักศึกษาผู้ใช้งาน (Student) ยืนยันการใช้งาน Turnitin ผ่าน e-Mail 
เมื่ออาจารย์สมัครการใช้งานให้กับนักศึกษาแล้ว นักศึกษาจะได้รับ e-Mail ที่ Instrucotr หรือ

ผู้สอนสมัครให้ เพ่ือยืนยันและก าหนดค่ารหัสผ่านในการเข้า Turnitin ของนักศึกษา (Student) โดยระบุว่า
นักศึกษาเรียนอยู่ใน Class ใด และจาก Instructor ท่านใดเป็นคนสร้างชื่อผู้ใช้ ให้ โดยให้นักศึกษา 
(Student)สามารถเข้าใช้งานด้วยการก าหนดรหัสผ่านด้วยตัวเอง จากปุ่ม Create Your Password  
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______________________________________________________________________________________ 
แนวทางแก้ปัญหาการละเมดิลิขสทิธ์ิงานวิจัยด้วยการใช้ Turnitin 
 
 

Hi Yaowaluk Sangsawang, 

You have been enrolled in the Turnitin class, UserLibrary (ชื่อห้องเรียน), by your 

instructor, e-Library RMUTT (ชื่ออาจารย์ผู้สร้างคลาส). 

ภาพที่ 28 ตัวอย่างข้อความที่ได้รับทาง e-Mail ของ Student 

 

 

ภาพที่ 29 เนื้อหาที่ได้รับจาก Turnitin เพ่ือก าหนดรหัสผ่าน 

 
ให้คลิกปุ่มค าสั่ ง  Create Your Password ระบบจะเปิดหน้าจอ    Browser ใหม่ เ พ่ือให้

ก าหนดค่าการใช้งาน 
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______________________________________________________________________________________ 
แนวทางแก้ปัญหาการละเมดิลิขสทิธ์ิงานวิจัยด้วยการใช้ Turnitin 
 
 

จากภาพด้านล่าง กรอก e-Mail ที่ใช้ในการสมัคร และกรอกนามสกุล ตามที่ผู้สอนได้สมัครให้
ถูกต้องตรงกัน  เมื่อกรอกข้อมูลถูกต้องจะมี e-Mail แจ้งกลับเพื่อให้ก าหนดรหัสผ่านอีกครั้งภายใน 
24 ชั่วโมง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 30 กรอก e-Mail ที่ใช้ในการสมัครเพ่ือรอการยืนยันการสมัคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 31 รับ e-Mail แจ้งรอการยืนยันในการสมัครสมาชิก 

yaowaluk@mail.rmutt.ac.th 

yaowaluk@mail.rmutt.ac.th 
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______________________________________________________________________________________ 
แนวทางแก้ปัญหาการละเมดิลิขสทิธ์ิงานวิจัยด้วยการใช้ Turnitin 
 
 

จากดังภาพด้านล่าง จะเห็นว่าได้รับ e-Mail แจ้งชื่อ Create your Turnitin Password ให้เปิดe-Mail 

 

ภาพที่ 32 หน้าจอแจ้งยืนยันการตั้งค่า Password 

หลังจากได้รับ e-Mail ยืนยันในการตั้งค่ารหัสผ่านในระบบ Turnitin  จากข้อความ To finish 
setting up your Turnitin account, please click here to create your password.  ในจดหมาย
สังเกตมีค าว่า here ให้คลิกเพ่ือก าหนดรหัส Password  

 

ภาพที่ 33 คลิก here เพ่ือก าหนดรหัส Password ใหม ่

https://www.turnitin.com/login_reset.asp?lang=en_us&id=39feb796bb13521e1effe28b8423f9b6&account_setup=1
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______________________________________________________________________________________ 
แนวทางแก้ปัญหาการละเมดิลิขสทิธ์ิงานวิจัยด้วยการใช้ Turnitin 
 
 

 

ภาพที่ 34 ก าหนดรหัส Password ใหม ่

 

ก าหนดรหัสผ่านที่ต้องการใช้งาน โดยมีตัวอักษร 6 – 12 ตัวอักษร ซึ่งต้องประกอบไปด้วย 
ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ และตัวเลข ตัวอย่าง  paSS123 และ
กด Create Password ระบบจะแจ้งการเสร็จสิ้นการตั้งค่า 

 

ภาพที่ 35  แจ้งเสร็จสิ้นการตั้งค่า 

นักศึกษาสามารถคลิกปุ่ม   Log in Now   เพ่ือเข้าสู่ระบบได้  
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______________________________________________________________________________________ 
แนวทางแก้ปัญหาการละเมดิลิขสทิธ์ิงานวิจัยด้วยการใช้ Turnitin 
 
 

การ Login ครั้งแรกของนักศึกษาที่อาจารย์ หรือ 

 

 

ภาพที่ 36 หน้าจอการ Log in  

 

 จากการสมัครสมาชิกของนักศึกษา (Student) โดยอาจารย์ หรือบุคลากรที่เข้าใช้ในฐานะผู้สอน 
(Instructor) ในการเข้าใช้งานครั้งแรกของนักศึกษาต้อง Log in และก าหนดค าถามที่ช่วยในการแก้ไข
ปัญหาเวลาลืมรหัสผ่าน และกรอกค าตอบของตนเองในช่อง Question answer 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 37 ก าหนดค าถามของนักศึกษา (Student) 

yaowaluk@mail.rmutt.ac.th 
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______________________________________________________________________________________ 
แนวทางแก้ปัญหาการละเมดิลิขสทิธ์ิงานวิจัยด้วยการใช้ Turnitin 
 
 

 

ภาพที่ 38  เลือกข้อค าถาม 

 เมื่อกรอกข้อค าถามและตอบค าถามเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม Next เพ่ือไปขั้นตอนถัดไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 39  ยืนยันค าถาม กด Next 

 

yaowaluk@mail.rmutt.ac.th 
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______________________________________________________________________________________ 
แนวทางแก้ปัญหาการละเมดิลิขสทิธ์ิงานวิจัยด้วยการใช้ Turnitin 
 
 

กด I Agree เพ่ือยอมรับเงื่อนไขของการใช้งานของระบบ Turnitin นักศึกษา (Student) ก็จะ
สามารถเข้าใช้งานได้ปกติ โดยเข้าสู่หน้าจอห้องเรียน (Class) ที่ก าหนดไว้ 

 

ภาพที่ 40 ยอมรับเงื่อนไขการใช้งาน 

 

ภาพที่ 41 หน้าจอการเข้าใช้งาน 

 

 

 

 



 
 

______________________________________________________________________________________ 
แนวทางแก้ปัญหาการละเมดิลิขสทิธ์ิงานวิจัยด้วยการใช้ Turnitin 
 
 

บทที่ 3 
การใช้งานโปรแกรม Turnitin และการแสดงรายงาน 

 
การใช้งานโปรแกรม Turnitin ส าหรับอาจารย์ หรือบุคลากรที่ใช้งานในฐานะผู้สอน (Instructor) 

 ผู้สอนที่เป็นอาจารย์หรือผู้ตรวจผลงานนั้นสามารถน าผลงานของนักศึกษามาตรวจสอบเองได้ 
หรือสามารถสั่งงานให้นักศึกษาน าผลงานขึ้นตรวจภายในห้องเรียนที่สร้างไว้ส าหรับการส่งผลงานขึ้น
ตรวจของนักศึกษาแต่ละกลุ่มได้  

การใช้งานส าหรับอาจารย์ผู้สอน ซึ่งในหน้าจอหลักจะมีปุ่มการใช้งานที่ส าคัญปรากฏหน้าจอ 
ดังนี้ 

 - แทบสีด าด้านบนจะแสดงชื่อผู้ใช้ หรือ คลิกที่ User Info เพ่ือแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล
ของผู้ใช้ เช่น จากรูปด้านล่าง แสดงชื่อ Yaowaluk Sangsawang  ประเภทผู้ใช้เป็น Instructor 

 -  

 

ภาพที่ 42  แสดงหน้าผู้ใช้ประเภท Instructor 

 

โดยเบื้องต้นอาจารย์ หรือบุคลากรที่เข้าใช้งานในฐานะผู้สอน (Instructor) ต้องมีความเข้าใจ
ขั้นตอนการท างานของระบบ Turnitin ก่อนสั่งงาน  โดยการท างานแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
 1. การสร้างห้องเรียน (Class) 
 2. การสร้างงานหรือการบ้าน (Assignment) 
 3. การน าผลงานขึ้นตรวจ 
 4. การดูผลรายงาน 

จะแสดงชื่อผู้ใช้  แสดงประเภท
ของผู้ใช้  
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______________________________________________________________________________________ 
แนวทางแก้ปัญหาการละเมดิลิขสทิธ์ิงานวิจัยด้วยการใช้ Turnitin 
 
 

การสร้างห้องเรียน (Add Class)  
ก่อนที่จะท าการน าผลงานขึ้นตรวจได้ ผู้สอน (Instructor) ต้องสร้างห้องเพ่ือจัดเก็บงานที่

ก าหนดไว้ การสร้างห้องส าหรับการจัดกลุ่มห้องเรียนในการตรวจสอบผลงาน สามารถคลิกที่ปุ่ม Add 
Class เพ่ือก าหนดการส่งตรวจผลงานของผู้เรียนหรือของอาจารย์ผู้ตรวจได้โดยก าหนดข้อมูลดังต่อไปนี้ 

 

ภาพที่ 43 คลิก Add Class ในการสร้างห้องเรียน 

 

ภาพที่ 44 ก าหนดรายละเอียดในการสร้าง Class 

ก าหนด Class type คลิกเลือกประเภทเป็น Standard  Class คือ Class ที่ไม่สามารถแบ่งเป็น
ส่วน Class ย่อย (Section) ได้ ซึ่งในส่วนของ Master Class สามารถสร้างเป็นส่วน Class ย่อย 
(Section) และเพ่ิมผู้ช่วยสอน (teaching assistant) ให้ดูแลแต่ละ class ย่อยได้ ในการใช้งานครั้งนี้ 
ขอแนะน าประเภท Standard เพ่ือความสะดวกในการใช้งาน  
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ก าหนด Class name ในการตั้งชื่อห้องเรียน เช่น รหัสวิชา หรือ ชื่อรายวิชา เป็นต้น 

- ก าหนดEnrollment password ในการก าหนดรหัสในการเข้าใช้ห้องเรียน (Class) 

- ก าหนด Subject ในการเลือกกลุ่มสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 

- ก าหนด Student level(s) ในการเลือกระดับการศึกษาของนักศึกษาใน Class 

- Class Start date จะเริ่มต้นจากวันที่ปัจจุบัน 

- Class end date จะเป็นการก าหนดวันหมดอายุของห้องเรียน (Class) โดยคลิกที่

สัญลักษณ์ปฏิทิน  โดยการเลือกเดือน และคลิกลงวันที่สิ้นสุด  การก าหนดวันหมดอายุห้องเรียน ต้อง
สัมพันธ์การก าหนดอายุการส่งงาน/การบ้าน (Assignment)  อายุ Class ต้องหมดพร้อมหรือหลังจาก
หมดอายุของการส่งงาน/การบ้าน (Assignment) ที่จะกล่าวในหัวข้อถัดไป 

ยืนยันการตั้งค่าโดยกดปุ่ม Summit  จะปรากฏ Class ID และ Enrollment password กด
ปุ่ม Continue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 45 แสดงรายการ Class ID และ Enrollment  

 ในการสร้าง Class ใหม่จะมีหน้าต่างแสดง Class ID และ Enrollment Key ซึ่งสามารถน า
ข้อมูลนี้ให้กับนักศึกษาในการสร้าง user และส่งผลงานขึ้นตรวจใน Class ของอาจารย์ได้ โดยนักศึกษา
สามารถสมัครด้วยตัวเอง โดยอาจารย์ผู้สอนต้องสร้างงาน (Assignment) รองรับการตรวจสอบผลงาน
ภายใน Class ก่อน 

Class ID 

Continue 
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การแก้ไขวันหมดอายุห้องเรียน (Class) 
ในกรณี Class ที่สร้างไว้หมดอายุจะขึ้นข้อความ Expired ผู้สอนสามารถขยายเวลาสิ้นสุด 

Class โดยสามารถคลิกท่ี  จะมีหน้าก าหนดรายละเอียด Class ขึ้นมาเพ่ือให้แก้ไขหรือตรวจสอบได้ 

 

 

 

ภาพที่ 46 การขยายเวลาการสิ้นสุดของ Class 

 

ภาพที่  47   หน้าจอรายละเอียดของ Class ที่ต้องการแก้ไข  

แสดงสถานการณ์สิ้นสุดการ
ก าหนดการใช้งานห้องเรียน Class 

คลิกไอคอน edit เพ่ือก าหนดวันที่
สิ้นสุดการเป็นสมาชิกใหม่ 

คลิกสัญลักษณ์ปฏิทิน   
เพ่ือท าการขยายเวลาในการ
ใช้งาน Class นี้ต่อไป  
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ภาพที่ 48 ก าหนดวัน และเดือนที่สิ้นสุด Class 

การสร้างงาน/การบ้าน (Assignment)  
 เมื่อด าเนินการสร้างห้องเรียน (Class) เรียบร้อยแล้วให้คลิกที่ชื่อห้องเรียน (Class name) 
จะเข้ามาภายในห้องเรียน (Class name) จะแสดงปุ่มค าสั่งในการเพ่ิมการสั่งงาน/การบ้าน (Add 
Assignment) เพ่ือด าเนินการก าหนดการตรวจสอบงานแต่ละผลงาน  

 

ภาพที่ 49  คลิก Class ที่ต้องการสร้างงาน/การบ้าน (Assignment) 

คลิกชื่อห้องเรียนที่สร้าง 
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  คลิกปุ่มค าสั่ง Add Assignment  เพ่ือก าหนดการสร้างงาน/การบ้าน (Assignment) 

 

ภาพที่ 50  คลิก Class ที่ปุ่ม Add Assignment 

 

ภาพที่ 51  หน้าจอก าหนดรายละเอียดงาน/การบ้าน (Assignment) 

 

 

 

 

 

 

3 

4 

5 

1 

2 

6 
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ในการสร้าง Assignment ครั้งแรกของ Class จะมีหน้าจอให้ก าหนดรายละเอียดของการส่งผลงาน
ขึ้นตรวจ ดังนี้ 

1. Assignment title : ชื่องาน/การบ้าน  

2. Point Value : ก าหนดคะแนนเต็ม หากมีคะแนนส าหรับ Assignment นี้ให้พิมพ์คะแนนเต็ม
ลงไป เช่น 10 แต่หากงานที่ได้รับมอบหมายไม่มีคะแนน ไม่จ าเป็นต้องใส่คะแนนลงไป 

3. Start date : ก าหนดวันเริ่มส่งงาน/การบ้าน โดยคลิกที่สัญลักษณ์ปฏิทิน  ก าหนดวันแรกที่
เริ่มส่งไฟล์งาน/การบ้าน (Assignment) ที่มอบหมายเข้าตรวจใน Turnitin 

4. Due date : ก าหนดวันสุดท้ายที่อนุญาตให้ส่งงาน/การบ้านเข้าตรวจใน Turnitin  โดยคลิกที่

สัญลักษณ์ปฏิทิน  ก าหนดวันสุดท้ายในการส่งไฟล์งาน/การบ้าน (Assignment) ที่มอบหมาย โดยวัน
ครบก าหนดส่งต้องไม่มากเกินกว่าวันที่หมดอายุของห้องเรียน (Class) 

5. Post date : วันประกาศคะแนนของงาน/การบ้าน (Assignment) ที่มอบหมาย  

6. Option   การตั้งค่าข้อก าหนดในการตรวจสอบผลงานที่น าเข้าตรวจสอบใน Turnitin โดยคลิก
การตั้งค่าจากเครื่องหมาย  หน้าข้อความ Optional settings 
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 ในการก าหนดค่าจะมีรายละเอียด Optional settings มีข้อก าหนด ดังนี้

 

ภาพที่ 52 หน้าจอก าหนดรายละเอียดงาน/การบ้าน (Assignment) ในส่วนของ Option 

 6.1 Enter special instructions สามารถพิมพ์เนื้อหาอธิบายรายละเอียดของงานที่ส่งขึ้นตรวจ
ส าหรับ Assignment นี้ 

66.1 

66.2 

66.3 

66.4 

66.5 

66.6 
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ภาพที่ 53  พิมพ์เนื้อหาอธิบายรายละเอียดของงานที่ส่ง 

 6.2 Allow submissions after the due date? เป็นการก าหนดการอนุญาตให้ส่งไฟล์งานขึ้น
ตรวจเข้า Turnitin หลังวันครบก าหนด 

 Yes : คลิกเลือกในกรณีที่อนุญาตให้ส่งงานหลังวันครบก าหนดส่ง 
 No :  ไม่อนุญาตให้ส่งงานหลังวันครบก าหนดส่ง 

ในส่วนของ Similarity Report จะเป็นการสร้างข้อก าหนดรายงานผลการตรวจสอบการ
คัดลอก 

6.3  Generate Similarity Reports for submissions? เป็นการก าหนดให้สร้างรายงานการ
ตรวจสอบการคัดลอกส าหรับงาน/การบ้าน (Assignment) นี้หรือไม่ 

 Yes : คลิกเลือกในกรณีที่อนุญาตให้สร้างรายงานการตรวจสอบการคัดลอก 
 No :  ไม่อนุญาตให้สร้างรายงานการตรวจสอบการคัดลอก 

 6.4 Generate Similarity Reports for student submission? เป็นการก าหนดเงื่อนไขการ
สร้างรายงาน (Similarity Reports) ส าหรับนักศึกษาหรือผู้ตรวจที่ส่ งไฟล์งาน/การบ้านมาที่  
Assignment นี้ โดยมีตัวเลือก 3 ตัวเลือก คือ  

1) Immediately First report is final : ตัวเลือกส าหรับก าหนดให้นักศึกษาหรือ
ผู้ตรวจส่งไฟล์งานได้ครั้งเดียวและสร้างรายงานทันที 

2) Immediately (can overwrite reports until due date) : ส่งไฟล์งานได้
มากกว่าหนึ่งครั้งจนกว่าจะครบวันก าหนดส่งและรายงานจะสร้างหลังจากที่ส่งไฟล์งาน โดยส่งใน 
Assignment เดียวกันสามารถส่งไฟล์ในวันเดียวกันได้ 4 ครั้ง 

3) On due date : รายงานจะสร้างเมื่อถึงวันครบก าหนดส่ง 

ซึ่งแนะน าให้เลือกตัวเลือกที่ 2) Immediately (can overwrite reports until 
due date) เพ่ือให้ส่งไฟล์งานได้มากกว่าหนึ่งครั้ง 
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 6 . 5  Exclude bibliographic materials from Similarity Index for all papers in this 
assignment? ก าหนดความต้องการละเว้นการตรวจส่วนรายการเอกสารอ้างอิง หรือรายการ
บรรณานุกรมของไฟล์งาน หรือไม่ 

 Yes : ไม่ตรวจรายการเอกสารอ้างอิงหรือรายการบรรณานุกรมของไฟล์งาน 
 No :  ตรวจรายการเอกสารอ้างอิงหรือรายการบรรณานุกรมของไฟล์งาน 

6. 6 Exclude quoted materials from Similarity Index for all papers in this 
assignment? ก าหนดความต้องการการละเว้นการตรวจส่วนข้อความที่อยู่ในเครื่องหมาย
ค าพูด  หรือ อัญประกาศ “....” หรือไม ่

 Yes : ไม่ตรวจส่วนข้อความที่อยู่ในเครื่องหมายค าพูด  หรือ อัญประกาศ “....”ที่อยู่ใน
เอกสารของไฟล์งาน 

 No :  ตรวจส่วนข้อความที่อยู่ในเครื่องหมายค าพูด  หรือ อัญประกาศ “....” ที่อยู่ใน
เอกสารของไฟล์งาน 

6.7  Exclude small sources? ก าหนดความต้องการละเว้นแหล่งข้อมูลที่ตรวจพบข้อความ
หรือเนื้อหาที่มีปริมาณค าซ้ าซ้อนไม่มากนัก หรือไม่ 

 Yes : ไม่ตรวจแหล่งข้อมูลที่ตรวจพบข้อความหรือเนื้อหาที่มีปริมาณค าซ้ าซ้อนไม่มากนัก 
 No :  ตรวจแหล่งข้อมูลที่ตรวจพบข้อความหรือเนื้อหาที่มีปริมาณค าซ้ าซ้อนไม่มากนัก 

6.8 Allow students to see Similarity Reports? ก าหนดการอนุญาตให้นักศึกษาเห็น
รายงานผลการตรวจการคัดลอกหรือไม่ 

 Yes : อนุญาตให้นักศึกษาเห็นรายงานผลการตรวจการคัดลอก 
 No :  ไม่อนุญาตให้นักศึกษาเห็นรายงานผลการตรวจการคัดลอก เมื่อนักศึกษาส่งผล

ขึ้นตรวจจะขึ้นข้อความ not available   

 6.9 Submit papers to: เป็นการก าหนดการตั้งค่าการจัดเก็บไฟล์งาน/การบ้าน(Assignment) 
หลังจากการตรวจเสร็จสิ้นแล้ว จะมีตัวเลือก 4 ตัวเลือก ดังนี้ 
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ภาพที่ 54 ก าหนดการตั้งค่าการจัดเก็บไฟล์งาน/การบ้าน(Assignment) 

 Standard paper repository : ส าหรับงานที่ตีพิมพ์เสร็จสมบูรณ์แล้ว เพ่ือจัดเก็บลง
ฐาน Turnitin ในการเป็นต้นฉบับในการตรวจครั้งถัดไป 

 Institution paper repository : จัดเก็บไฟล์งานหลังการตรวจแล้ว ไว้เป็นต้นฉบับใน
คลังของสถาบันที่ Turnitin จัดสรรไว้ให้ส าหรับสถาบัน เช่น ถ้าเราจัดเก็บไว้ในคลังมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้ใช้บริการภายใต้ Class ของมหาวิทยาลัย ฯ จะเห็นเนื้อหาว่ามีผลงานซ้ ากี่
เปอร์เซ็นต์ตรงไหนบ้าง แต่มหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ จะเห็นว่ามีผลงานซ้ ากี่เปอร์เซ็นต์ แต่สามารถก าหนด
ไม่ให้เห็นเนื้อหาได้  

 Student’s choice of repository : เป็นการก าหนดให้สิทธิ์ทางเลือกแก่นักศึกษาเป็น
ผู้ตัดสินใจเลือกจัดเก็บไฟล์ของตัวเองหลังจากการตรวจแล้ว ระหว่าง ไม่จัดเก็บไฟล์งานนี้ไว้เป็นต้นฉบับ 
(no repository) กับ จัดเก็บไฟล์งานนี้ไว้เป็นต้นฉบับ (Standard repository)  

 No repository : เป็นการก าหนดไม่จัดเก็บไฟล์นี้ไว้เป็นต้นฉบับที่คลังใดเลย ในกรณีที่
ผลงานเรายังไม่เสร็จสมบูรณ์  

ในการจัดเก็บแนะน าให้ใช้ No repository  เพราะหากมีการแก้ไขส่งตรวจขึ้นใหม่จะได้ไม่
เกิดปัญหาซ้ าผลงานตนเองโดยไม่ตั้งใจ  

6.10 Search options: เป็นการเลือกแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการตรวจเปรียบเทียบกับไฟล์
งาน/การบ้าน ที่ส่งตรวจใน Assisgnment นี้ โดยสามารถเลือกตรวจทั้ง 4 ตัวเลือก ดังนี้ 

1) Student paper repository : น าไฟล์ตรวจเปรียบเทียบกับคลังของข้อมูล Turnitin 
2) Institution paper repository : น าไฟล์ตรวจเปรียบเทียบกับคลังของมหาวิทยาลัย ฯ

ตนเอง 
3) Current and archived internet : น าไฟล์ตรวจเปรียบเทียบกับแหล่งข้อมูลบน

อินเตอร์เน็ตทั้งข้อมูลปัจจุบันและข้อมูลย้อนหลัง 
4) Periodicals, journals, & publications : ตรวจเทียบกับสื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เช่น วารสารอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 
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6.11 คลิกเครื่องหมาย  หน้าขอความ Would you like to save these options as 
your defaults for future assignments? เพ่ือให้การสร้าง Assisgnment ครั้งต่อไปยึดตามการตั้งค่า
ทั้งหมดตั้งแต่ 6.1 – 6.10 ในครั้งนี ้

 

  

 

ภาพที่ 55 การเลือกแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการตรวจเปรียบเทียบ  

66.7 

66.8 

66.9 

6.6.10 

6.6.11 
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แนวทางแก้ปัญหาการละเมดิลิขสทิธ์ิงานวิจัยด้วยการใช้ Turnitin 
 
 

เมื่อก าหนดทุกอย่างครบก็สามารถกดปุ่ม Submit เพ่ือท าการน าผลงานขึ้นตรวจในขั้นตอน
ต่อไป 

  

ในการสร้าง Assignment ครั้งต่อไป จะมีหน้าจอก าหนดรายละเอียดเพ่ิมเติมในการสร้าง    

 

ภาพที่ 56  การสร้างสร้าง Assignment ครั้งต่อไป  

1. รายงานการบ้านหรือ paper Assignment type สร้างการบ้านทั่วไป 

2. การบ้านงานวิจารณ์หรือ PeerMark Assignment ผู้สอนต้องการให้นักศึกษาทบทวน
ชิ้นงานของนักศึกษาท่านอ่ืน ๆ 

3. การบ้านแบบ Revision Assignment กรณีท่ีผู้สอนต้องการให้นักศึกษาส่งฉบับร่าง (drafts) 
โดยไม่ต้องแก้ไขชิ้นงานเดิมที่ส่งก่อนหน้านี้ 

4. การบ้านแบบ Reflection Assignment เลือกในกรณีที่ผู้สอนต้องการให้นักศึกษาเขียนสิ่งที่
ได้เรียนรู้จากกระบวนการเขียนงานชิ้นนั้น 

ซึ่งโดยปกติจะใช้วิธีที่ 1 คือ สร้างแบบรายงานการบ้านหรือ paper Assignment type เพ่ือ 
สร้างการบ้านทั่วไป จากนั้นก าหนด Option   เหมือนกับการสร้าง Assignment  
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การน าผลงานขึ้นตรวจของ Instructor 
 เมื่อ Instructor สร้าง Assigment เรียบร้อยแล้ว ในหน้าจอของผู้สอน (Instructor) จะมี
รายการ Assignment ที่สร้างไว้ 

 

ภาพที่ 57 หน้าจอการเข้าใช้ของผู้สอน (Instructor) 

 ในการส่งผลงานขึ้นตรวจของผู้สอน (Instructor) รูปแบบหน้าจอในการกรอกรายการผลงานที่
น าขึ้นตรวจสอบมี 4รูปแบบคือ  

1. การตรวจครั้งละ 1 ไฟล์ โดยเลือกค าสั่ง Single File Upload   

2. การตรวจมากกว่า 1 ไฟล์ต่อครั้งจะใช้ค าสั่ง Multiple File Upload 

3. การตรวจการตัดมาวางในกล่องข้อความ โดยเลือกค าสั่ง Cut & Paste Upload 

4. การตรวจด้วยไฟล์บีบอัด หรือ zip file Upload 

 ซึ่งในการตรวจนั้นผู้สอนต้องเข้าไปใน Class และในรายการ Assignment ที่ต้องการส่งผลงาน
ขึ้นตรวจ โดยไปท่ีเมนู More Action และเลือกค าสั่ง Submit จะปรากฏหน้าจอในการเลือกประเภท
ไฟล์ขึ้นตรวจ  
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ภาพที่ 58 หน้าจอรายการ Assignment ของ Instructor 

 

การตรวจครั้งละ 1 ไฟล์ โดยเลือกค าสั่ง Single File Upload 

 

ภาพที่ 59 หน้าจอการเลือกประเภทการส่งผลงานขึ้นตรวจของ Instructor 
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ภาพที่ 60  หน้าจอ Upload แบบ Single File 

 

  

เลือก e-Mail ผู้เขียนผลงานจากรายการ Student หรือเลือก
เป็น Non-enrolled student  

ระบุ First name เจ้าของผลงาน 

ระบุ Last name เจ้าของผลงาน 

ระบุชื่อผลงานที่น าขึ้นตรวจ 
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การตรวจมากกว่า 1 ไฟล์ต่อครั้งจะใช้ค าสั่ง Multiple File Upload  
 ซึ่งการส่งผลงานขึ้นตรวจจะมีข้อก าหนด ดังนี้ 

 ไฟล์ที่น าขึ้นตรวจ ในแต่ละไฟล์จะต้องมีขนาดไม่เกิด 40 เมกะไบต์ 
 ในรายละเอียดของไฟล์ต้องมีข้อความอย่างน้อย 20 ค า 
 มีจ านวนหน้าเอกสารต่อไฟล์ไม่เกิน 400 หน้า 
 อนุญาตให้ตรวจไฟล์ชนิดที่ เป็น Microsoft Word, PowerPoint, WordPerfect, 

PostScript, PDF, HTML, RTF, OpenOffice (ODT), Google docs และ plain text  

 

ภาพที่ 61  หน้าจอการ Upload แบบ Multiple File 

 

เลือกไฟล์ที่ต้องการน าผลงานขึ้นตรวจ 
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ภาพที่ 62  การกรอกรายละเอียดเมื่อ Upload แบบ Multiple File 

การตรวจการตัดมาวางในกล่องข้อความ โดยเลือกค าสั่ง Cut & Paste Upload 
 

 

ภาพที่ 63 หน้าจอการ Upload แบบ Cut & Past 

ระบุชื่อนักศึกษาที่ต้องการน าผลงานขึ้นตรวจ 

ระบุ Last name 

ระบ ุFirst name 

ระบุชื่อผลงาน 

เลือก e-Mail ผู้เขียนผลงานจากรายการ 
Student หรือเลือกเป็น Non-enrolled 
student  

ระบุ First name เจ้าของผลงาน 

ระบุ Last name เจ้าของผลงาน 

ระบุชื่อผลงานที่น าขึ้นตรวจ 

คัดลอกย่อหน้าที่ต้องการ
ตรวจสอบมาวางในกล่อง
ข้อความ 
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การตรวจด้วยไฟล์บีบอัด หรือ zip file Upload 
 ในการตรวจสอบไฟล์บีบอัด หรือ zip file นั้นอาจจะใช้เวลาในการตรวจสอบนาน ขึ้นอยู่กับ
ขนาดของไฟล์ ซึ่งในการตรวจไฟล์แบบบีบอัด หรือ zip file นี้มีขอ้ก าหนดดังนี้ 

 ในไฟล์ที่บีบอัด หรือ zip file สามารถจุได้ 1,000 ไฟล์ 
 ขนาดของไฟล์บีบอัด หรือ zip file ที่น าขึ้นตรวจต้องไม่เกิน 200 เมกะไบต์ 
 ไฟล์ที่น าขึ้นตรวจ ในแต่ละไฟล์จะต้องมีขนาดไม่เกิด 40 เมกะไบต์ 
 ในรายละเอียดของไฟล์ต้องมีข้อความอย่างน้อย 20 ค า 
 มีจ านวนหน้าเอกสารต่อไฟล์ไม่เกิน 400 หน้า 
 อนุญาตให้ตรวจไฟล์ชนิดที่เป็น Microsoft Word, PowerPoint, WordPerfect, 

PostScript, PDF, HTML, RTF, OpenOffice (ODT), Google docs และ plain text 

 

 

ภาพที่ 64 หน้าจอการ Upload แบบ Zip File 
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การตรวจสอบผลงานด้วย Turnitin ส าหรับนักศึกษา 
เข้าเว็บไซต์ www.turnitin.rmutt.ac.th คลิกเมนู Log in เพ่ือท าการเข้าสู่ระบบ 

 

ภาพที่ 65 คลิก Login เพ่ือเข้าสู่ระบบ 

 กรอกข้อมูล e-Mail ที่ได้สมัครลงทะเบียนไว้กับ Turnitin และพิมพ์รหัสผ่านส่วนตัวที่สร้างไว้
ตอนสมัคร 

 

ภาพที่ 66 กรอกข้อมูล User และ Password เพ่ือเข้าระบบ 

  

e-Mail ทีไ่ด้สมัครใช้งาน Turnitin 

รหัสผ่านส่วนตัวที่ก าหนดไว้ 
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แนวทางแก้ปัญหาการละเมดิลิขสทิธ์ิงานวิจัยด้วยการใช้ Turnitin 
 
 

การใช้งานส าหรับนักศึกษา (Student) ในหน้าจอหลักจะมีปุ่มการใช้งานที่ส าคัญปรากฏหน้าจอ ดังนี้ 

 - แทบสีด าด้านบนจะแสดงชื่อผู้ใช้ หรือ คลิกที่ User Info เพ่ือแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล
ของผู้ใช้ แสดงประเภทผู้ใช้เป็น Student เช่น จากรูปด้านล่าง แสดงชื่อ Yaowaluk Sangsawang  เป็น
ประเภทผู้ใช้ Student 

 

ภาพที่ 67  หน้าจอหลักของการใช้งาน Student 

การน าผลงานขึ้นตรวจใน Class Student 
เมื่อนักศึกษาเข้าระบบ Turnitin จะมีรายการ Class ที่มีสิทธิ์เข้าใช้ตรวจสอบผลงานแสดงที่

หน้าจอหลัก ซึ่งเป็น Class ทีผู่้สอนให้ไว้ในตอนสมัครสมาชิก  
การตรวจผลงานจากภาพตัวอย่าง ให้คลิกท่ีชื่อ Class name ชื่อ UserLibrary 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 68 คลิก Class name UserLibrary 

แสดงประเภท
ของผู้ใช้  

แก้ไขข้อมูลผู้ใช้  

จะแสดงชื่อผู้ใช้  

คลิก UserLibrary 
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ภาพที่ 69 หน้าจอรายการ Assignment ของ Student 

 ในการส่งผลงานขึ้นตรวจ หลังจากกดปุ่ม  Submit แล้ว จะมีรูปแบบหน้าจอในการกรอก
รายการผลงานที่น าขึ้นตรวจสอบ 2 รูปแบบคือ การตรวจครั้งละ 1 ไฟล์ โดยเลือกค าสั่ง Single File 
Upload  และการตัดมาวางในกล่องข้อความ โดยเลือกค าสั่ง Cut & Paste Upload 

 

 

 ภาพที่ 70 หน้าจอรายการ Assignment ของ Student 

แสดงชื่อ Class ที่เข้าใช้ปัจจุบัน 

รายชื่อ Assignment ที่สามารถ
ส่งผลงานขึ้นตรวจได้ 

คลิก Submit เพ่ือส่งผลงานข้ึนตรวจ 

การเลือกตรวจทีละ 1 ไฟล์ 

การคัดลอกไปวางในกล่องตรวจ 
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 ในการตรวจผลงานครั้งละ 1 ไฟล์นั้น หน้าจอจะมีรายการแสดงชื่อนักศึกษาโดยอัตโนมัติ และ
พิมพ์ชื่อเรื่องผลงานใส่ในช่อง Submission title  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 71 หน้าจอน าไฟล์ผลงานขึ้นตรวจแบบครั้งละ 1 ไฟล์ 
 
 ในการตรวจผลงานครั้งละย่อหน้า หรือบางส่วนของเนื้อหา สามารถเลือกการตรวจผลงานในรูปแบบ 
Cut & Paste Upload หน้าจอจะมีรายการแสดงชื่อนักศึกษาโดยอัตโนมัติ และพิมพ์ชื่อเรื่องผลงานใส่ในช่อง 
Submission title  และวางข้อความในช่อง Cut and paste your paper และคลิกค าสั่ง  Uplaod 

 
 

ภาพที่ 72 การตรวจผลงานแบบ Cut and Paste 

พิมพ์ชื่อผลงานที่น าขึ้นตรวจ 

เลือกไฟล์ที่จัดเก็บในเครื่องคอมพิวเตอร์ 

เลือกไฟล์ที่จัดเก็บใน Dropbox 

เลือกไฟล์ที่จัดเก็บใน Google Drive 

พิมพ์ชื่อผลงานที่น าขึ้นตรวจ 

คัดลอกย่อหน้าที่ต้องการ
ตรวจสอบมาวางในช่อง
ข้อความ 

คลิก Upload เพ่ือส่งผลงานขึ้นตรวจ 

ลิ 
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 การน าผลงานขึ้นตรวจจากที่กล่าวมาข้างต้น นักศึกษา (Student) และผู้สอน (Instructor) จะส่ง 
ผลงานขึ้นตรวจครั้งละ 1 ไฟล์ เพื่อรอดูการรายงานผล และน าไปปรับแก้ไขจากไฟล์เดียวกัน 
โดยกระบวนการน าผลงานขึ้นตรวจ ส าหรับการตรวจครั้งละ 1 ไฟล์  

 
ภาพที่ 73 คลิกเมนู View เพ่ือเข้ารายการตรวจอบผลงาน 

 

 
ภาพที่ 74 คลิก Submit File 

  

คลิก Submit File 



51 
 

______________________________________________________________________________________ 
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ภาพที่ 75  หน้าจอการ Upload ผลงานขึ้นตรวจ 

  
 เมื่อเลือกรายการและคลิกปุ่ม Upload  ระบบ Turnitin จะประมวลผลข้อมูลเพื่อให้ตรวจสอบ
และยืนยัน 

 
ภาพที่ 76 รอประมวลผลข้อมูล 

 
 

คลิก Upload 
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ภาพที่ 77 คลิก Confirm เพ่ือยืนยันการน าผลงานขึ้นตรวจ 

 

 
ภาพที่ 78  คลิกปุ่ม Go to assignment in box 
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คลิกปุ่ม Go to assignment in box เพ่ือกลับไปหน้า assignment รอดูรายงานการแสดงผล
เปอร์เซ็นตก์ารคัดลอก โดยกดปุ่ม  Refresh หรือกด F5 เพ่ือโหลดหน้าจอใหม่ 
 

 
ภาพที่ 79 รอการแสดงผลเปอร์เซ็นต์การคัดลอก 

 



 
 

______________________________________________________________________________________ 
แนวทางแก้ปัญหาการละเมดิลิขสทิธ์ิงานวิจัยด้วยการใช้ Turnitin 
 
 

บทที่ 4  
การแสดงผลรายงาน และเทคนิคการใช้ Turnitin 

 

การแสดงผลการตรวจสอบ 
เมื่อเข้าสู่ห้องเรียน (class) และคลิกงาน/การบ้าน (assignment) ที ่Upload ขึ้นตรวจสอบการ

คัดลอกแล้ว สามารถดูรายละเอียดการคัดลอกของผลงานได้ โดยคลิกท่ีจ านวนเปอร์เซ็นต์ที่แสดงหน้า
รายงาน 

 

ภาพที่ 80 คลิกเปอร์เซ็นต์การคัดลอกเพ่ือดูรายละเอียด 
 
การอ่านรายงานผลการตรวจสอบการคัดลอก 
 ในหน้ารายงานผลมีรายละเอียดของค าอธิบาย โดยคลิกที่เลขเปอร์เซ็นการคัดลอก เพ่ือดู
รายละเอียดของข้อมูลที่พบ  

 

ภาพที่ 81  แสดงหน้ารายงานเปอร์เซ็นต์การคัดลอกของผลงาน 
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ภาพที่  82  หน้าจอรายละเอียดแสดงรายการเปอร์เซ็นต์ 

 เปอร์เซ็นต์การคัดลอกแสดงปริมาณค าหรือข้อความที่เหมือนกัน หรือตรงกับแหล่งข้อมูลของ 
Turnitin โดยแสดงออกมาในรูปแบบเปอร์เซ็นต์ จากการเทียบกับจ านวนค าทั้งหมดในเอกสารที่น าเข้า
มาตรวจ เช่น จ านวนข้อความที่เหมือนกัน คิดเป็นร้อยละ 16  ของจ านวนค าทั้งหมด 1,063 ค า ของไฟล์
งานเอกสารที่ส่งเข้ามาตรวจสอบนี้ สามารถค านวณเป็นค าเพ่ือหาค่าปริมาณค าซ้ าได้  โดยน าจ านวนค า
ทั้งหมด คูณจ านวนเปอร์เซ็นต์ และหารด้วย 100 ได้ดังนี้  (1,063x16)/100 = 170  แสดงว่ามีจ านวน
ข้อความที่เหมือนกันประมาณ 170 ค า จากจ านวนค าทั้งหมด 1,063 ค า (จิรวัฒน์ พรหมพร, 2561) 

 

ภาพที่ 83  หน้าจอการแสดงผลรายละเอียดของแหล่งข้อมูลการคัดลอกท่ีพบ 

  

เปอร์เซ็นต์การคัดลอก 

Word count : 1,063 

รายการแหล่งข้อมูลที่พบ 
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______________________________________________________________________________________ 
แนวทางแก้ปัญหาการละเมดิลิขสทิธ์ิงานวิจัยด้วยการใช้ Turnitin 
 
 

ลักษณะการเปลี่ยนหน้าจอแสดงผลต่าง ๆ 
 

 
Match Overview เป็นการแสดงแหล่งข้อมูลที่ตรวจพบ
ข้อความที่เหมือนกัน และตรงกับไฟล์ที่ Upload ขึ้นตรวจสอบ 
โดยแสดงผลแหล่งข้อมูลที่ตรวจพบออกเป็นสีและตัวเลข 
 

 
All Sources คือ แสดงรายการแหล่งข้อมูลทุกแหล่ง ที่
ข้อความเหมือนและตรงกันกับไฟล์งาน โดยสามารถเลือกละ
เว้น (Exclude Source) ในการตรวจเทียบแหล่งดังกล่าวได้อีก
ด้วย 
 

 
Filters and Settings คือ การตั้งค่าตัวกรองในการละเว้น
การตรวจ ได้แก่  

Exclude Quoted หมายถึง ละเว้นการตรวจส่วน
ของข้อความในเครื่องหมายอัญประกาศ 

Exclude Bibliography หมายถึง ละเว้นการตรวจ
ส่วนรายการเอกสารอ้างอิง 

Exclude small sources that are less than 
หมายถึง ละเว้นการตรวจค า หรือ ข้อความท่ีเหมือนและ
ตรงกัน กับแหล่งข้อมูลที่มีจ านวนหรือเปอร์เซ็นต์ที่น้อยตามที่
ระบุตัวเลข 
 

 
Exclude Source ละเว้นแหล่งข้อมูลในการตรวจเทียบ 
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แนวทางแก้ปัญหาการละเมดิลิขสทิธ์ิงานวิจัยด้วยการใช้ Turnitin 
 
 

การดาวน์โหลดและการพิมพ์รายงานเปอร์เซ็นต์ผลการตรวจสอบ Turnitin 
 การดาวน์โหลดและการพิมพ์รายงานเปอร์เซ็นต์ผลการตรวจสอบเพื่อน าส่งเป็นข้อมูล
ประกอบการน าเสนอ 

 

 

คลิกที่ปุ่มลูกศร เมื่อต้องการดาวน์โหลด หรือสั่งพิมพ์
รายงาน ผลการพิมพ์จะออกมาในรูปแบบไฟล์ PDF 
โดยมีทางเลือกดังนี้ 

Current View  เ มื่ อต้ อ งการดาว น์ โ หลด
เนื้อหาทุกหน้าและไฮไลท์ข้อความในเนื้อหา พร้อมทั้ง
แสดงแหล่งข้อมูลเป็นเปอร์เซ็นต์การคัดลอกแยก
รายการ 

Digital Receipt เมื่อต้องการเฉพาะหลักฐาน
ใบตอบรับการส่งไฟล์เข้าตรวจใน Turnitin เท่านั้น 

Original Submission File เ มื่ อ ต้ อ ง ก า ร
ดาวน์โหลดเฉพาะไฟล์งานต้นฉบับที่ใช้ส่งตรวจ 

 

 
ดูรายละเอียดขอ้มูลของไฟลง์านท่ีส่งไปตรวจ 

การดูรายละเอียดตัวเลขและสีไฮไลท์ข้อความ 
 ตัวเลขและสีที่ไฮไลท์ข้อความที่แตกต่างกันในข้อความของไฟล์งานตามภาพตัวอย่างนี้ แสดงให้
เห็นถึงการตรวจพบค า หรือข้อความในเนื้อหาที่เหมือนหรือตรงกันกับค าหรือข้อความในเนื้อหาที่
แหล่งข้อมูลของ Turnitin ตรวจพบ โดยสามารถคลิกที่ตัวเลขเพ่ือดูรายละเอียดของการแสดงค าอธิบาย
ต้นฉบับที่มีอยู่ก่อนแล้ว หรือที่พบในแหล่งข้อมูล Turnitin เพ่ือเทียบกับค าหรือข้อความในเนื้อหาที่ส่งตรวจ  

 

ภาพที่ 84  ตัวเลขแสดงการไฮไลท์ข้อความที่ส่งตรวจ 
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แนวทางแก้ปัญหาการละเมดิลิขสทิธ์ิงานวิจัยด้วยการใช้ Turnitin 
 
 

 

 

ภาพที่ 85 หน้าจอผลการตรวจและการเลือกแสดงผล 

การเลือกรายการ Text Only Report จะแสดงรายงานผลการตรวจเป็นแบบ Text Mode 

 

ภาพที่ 86  แสดงรูปแบบหน้าจอ Text Only Report 

แสดงเลขหน้า
ปัจจุบันและหน้า
ทั้งหมด 

แสดงค าท้ังหมดของ
ไฟล์เอกสารนี้ 

เลือกการแสดงผลเป็น
แบบ Text Mode 



 
 

______________________________________________________________________________________ 
แนวทางแก้ปัญหาการละเมดิลิขสทิธ์ิงานวิจัยด้วยการใช้ Turnitin 
 
 

เทคนิคการใช้งาน Turnitin 
 การใช้งานระบบการตรวจสอบการคัดลอกผลงานที่พบข้อความค าถามมาแสดงให้เห็นใน
รูปแบบการใช้งานแต่ละหัวข้อดังนี้ 
 1. การลืมรหัสผ่าน 
 2. การเพ่ิม Class ID Student ของ Instructor ท่านอ่ืน 
 3. การแก้ไข e-Mail ของ Student ให้เป็น e-Mail ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี 

4. การเพ่ิมบัญชีการใช้งาน Turnitin ประเภท Instructor ในหน่วยงานอื่น 

5. การแก้ไข e-Mail ของ Instructor ให้เป็น e-Mail ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี 

6. การแจ้งลบผลงานในคลังข้อมูล Turnitin แบบสมบูรณ์ (Standard) ส าหรับ Instructor 

7. การลบนักศึกษา (Student).ใน Class ส าหรับ Instructor 

  

การแก้ไขเมื่อลืมรหัสผ่านในการเข้าใช้งาน Turnitin 
การแจ้งเตือนเมื่อกรอกรหัสการเข้าใช้ที่เป็น e-Mail หรือรหัสผ่านผิด ให้คลิกที่ข้อความ Forgot 

your password? Click here. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 87  แสดงหน้าจอเมื่อกรอกรหัสผิด 

คลิกเม่ือลืม
รหัสการเข้า
ใช้ 
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______________________________________________________________________________________ 
แนวทางแก้ปัญหาการละเมดิลิขสทิธ์ิงานวิจัยด้วยการใช้ Turnitin 
 
 

 เมื่อคลิกลืมรหัสผ่านที่ข้อความ Forgot your password? Click here. ให้กรอกข้อความ 
Email Address  และ Last Name or Family Name เพ่ือให้ระบบ Turnitin ส่งรหัสการเข้าใช้ไปทาง 
e-Mail ที่ท่านสมัครสมาชิก 

 

ภาพที่ 88 แสดงหน้าจอกรอกข้อมูลเพ่ือส่งรหัสการการเข้าใช้ใหม่ 

 

การเพิ่ม Class ID ของ Instructor ท่านอ่ืน  
 ส าหรับนักศึกษาที่ในการเพ่ิม Class ID ของผู้สอนท่านอ่ืน (Instructor) ท่านอ่ืนเมื่อนักศึกษา 
(Student) เข้าสู่ระบบให้คลิกที่แท็บ Enroll in Class และใส่รหัส Class ID และ Enrollment ของ
ผู้สอน (Intructor) ท่านอ่ืน จากนั้นกดปุ่ม Summit ก็จะมีรายการ Class ID ปรากฏที่หน้าจอการเข้าใช้
ของนักศึกษา (Student) 

 

ภาพที่ 89  เลือกค าสั่งแท็บ Enroll in Class 

แท็บ Enroll in Class 
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แนวทางแก้ปัญหาการละเมดิลิขสทิธ์ิงานวิจัยด้วยการใช้ Turnitin 
 
 

 

ภาพที่ 90 หน้าจอการใส่รหัส Class ID ของ Instructor ท่านอ่ืน 

 

การแก้ไข e-Mail ของ Student ให้เป็น e-Mail ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 คลิกท่ีแท็บเมนู User Info ด้านบน หลังชื่อของผู้ใช้ระบบ จะมีหน้าจอข้อมูลผู้ใช้ จากนั้นเปลี่ยน   
e-Mail ในช่อง User name และกดปุ่ม Summit ด้านล่าง ก็จะบันทึกการเข้าใช้ด้วย User name ใหม่
ของ e-Mail ที่กรอก 

 

ภาพที่ 91 หน้าจอการเปลี่ยนข้อมูล e-Mail 
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แนวทางแก้ปัญหาการละเมดิลิขสทิธ์ิงานวิจัยด้วยการใช้ Turnitin 
 
 

การเพิ่มบัญชีการใช้งาน Turnitin ประเภท Instructor ในหน่วยงานอ่ืน 
 เมื่อมีความต้องการแสดง Class ID ของหน่วยงานอ่ืนที่ใช้ ให้ใส่รหัส Account และ Join key 
ของหน่วยงานอ่ืน 

 

ภาพที่ 92  ภาพการใส่รหัส Account และ Join key ของหน่วยงานเพิ่ม 
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______________________________________________________________________________________ 
แนวทางแก้ปัญหาการละเมดิลิขสทิธ์ิงานวิจัยด้วยการใช้ Turnitin 
 
 

การแก้ไข e-Mail ของ Instructor ให้เป็น e-Mail ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 ผู้สอนที่ใช้ e-Mail ภายนอก สามารถแก้ไขเป็น e-Mail มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ 
โดยเข้าเมนู User Info และในส่วนของ User Information แก้ไข e-Mail ในช่อง User name เพ่ือน า 
e-Mail ของมหาวิทยาลัย ฯ ที่กรอกเข้าไปใหม่เป็น User name ในการเข้าใช้ครั้งถัดไป 

 

ภาพที่ 93 แก้ไข e-Mail ในช่อง User name 
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______________________________________________________________________________________ 
แนวทางแก้ปัญหาการละเมดิลิขสทิธ์ิงานวิจัยด้วยการใช้ Turnitin 
 
 

การแจ้งลบผลงานในคลังข้อมูล Turnitin แบบสมบูรณ์ (Standard) ส าหรับ Instructor 
 ในการก าหนดการจัดเก็บ Assignment ผิด  โดยตั้งค่าการจัดเก็บในคลังของ Turnitin ในรูปแบบ 
Summit to Standard จะฝังงานที่น าส่งขึ้นตรวจเข้าคลัง Turnitin แบบถาวรเพ่ือเป็นต้นฉบับ หาก
เจ้าของผลงานมีการน าผลงานเรื่องเดิมขึ้นตรวจซ้ าจะมีเปอร์เซ็นต์การคัดลอกเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ 
เพราะเราเก็บต้นฉบับเข้าคลังไปแล้ว  

จากที่กล่าวมาในบทที่ 3 การส่งผลงานขึ้นตรวจนั้น ในการก าหนด Assignment ในส่วนของ 
Summit to จะต้องเลือกเป็น no repository เท่านั้น หากเกิดการผิดพลาดขึ้น วิธีการแก้ไขคือ 

1 ห้ามลบผลงานด้วยตัวเองเพราะจะหายเพียงหน้าจอผู้ส่งเท่านั้น แต่จะฝังในคลัง Turnitin อยู่
เช่นเดิม  

2. จดรายละเอียดผลงานที่ซ้ า โดยระบุ Paper ID, Title ชื่อผลงาน , ชื่อ Author , ชื่อ Class 
ที่น าผลงานขึ้นตรวจ และ e-Mail ที่เป็น User name ของผู้ส่งผลงานขึ้นตรวจ โดยส่งมาที่ ฝ่ายพัฒนา
สารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ elibrary@mail.rmutt.ac.th 

 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 94 หน้าจอการดูรายละเอียดผลงานที่น าขึ้นตรวจ 
 
  

ชื่อ Class 

ชื่อ Author 

Title ชื่อผลงานที่ส่ง 

PAPER ID 
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แนวทางแก้ปัญหาการละเมดิลิขสทิธ์ิงานวิจัยด้วยการใช้ Turnitin 
 
 

การลบนักศึกษา (Student) ใน Class ส าหรับ Instructor 
 ในการลบนักศึกษา (Student) จากระบบ turnitin นั้น ผู้สอนสามารถลบนักศึกษา (Student) ที
เรียนจบ Class หรือจบการศึกษาแล้วของ Class ID ตัวเองได้เท่านั้น  โดยให้ผู้ที่ท าหน้าที่ Instructor เข้า
ไปที่ชื่อ Class และเลือกแท็บ Students  

 

ภาพที่ 95 ผู้ที่ท าหน้าที่ Instructor เข้าไปที่ชื่อ Class 

จากนั้น เลือกรายการนักศึกษาโดยดูจาก student name และเลือกรายการ Drop ที่เป็นรูปถัง
ขยะ เผื่อท าการลบออกจาก Class  ซึ่งนักศึกษายังสามารถใช้เมล์ที่สมัคร turnitin นี้ในการเข้า user ของ 
Class ID อ่ืนได้  

 

ภาพที่ 96 เลือกรายการนักศึกษาโดยดูจาก student name 



 
 

______________________________________________________________________________________ 
แนวทางแก้ปัญหาการละเมดิลิขสทิธ์ิงานวิจัยด้วยการใช้ Turnitin 
 
 

บทที่ 5  
ปัญหาอุปสรรคที่พบและข้อเสนอแนะ 

 

ปัญหาและอุปสรรคในการใช้งานระบบ Turnitin และแนวทางแก้ไข 
1. อาจารย์ หรือบุคลากรที่เข้าใช้งานในฐานะผู้สอน (Instructor) เข้าใจการสร้าง Assignment 

ใน Class ที่ใช้ในการตรวจสอบผลงานไม่ถูกต้อง โดยพบว่ามีการสร้างงานหรือการบ้าน (Assignment) 
ใน Class โดยเลือกการจัดเก็บแบบ Submit papers to โดยเลือกเป็น standard paper repository 
ซึ่งเป็นรูปแบบการจัดเก็บผลงานในคลังข้อมูล Turnitin แต่ผลงานที่น าขึ้นตรวจนั้นเป็นผลงานที่ยังไม่ได้
ตีพิมพ์ หรือเป็นผลงานที่ยังไม่สมบูรณ์ และในการเกิดกรณีเช่นนี้จะต้องแจ้ง PAPER ID ของผลงาน
ที่น าขึ้นตรวจส่งให้ทางผู้ดูแลระบบของมหาวิทยาลัย และไม่อนุญาตให้ลบผลงานเอง เพราะจะค้น 
PEPER ID ไม่ได้   

2. อาจารย์ หรือบุคลากรที่เข้าใช้งานในฐานะผู้สอน (Instructor) บางท่านมีการค้างข้อมูล
นักศึกษาเก่าในระบบโดยไม่มีการลบออก ซึ่งอาจารย์ผู้สอนต้องมีการลบ Student ใน Class ด้วยตนเอง 
เนื่องจากผู้ดูแลระบบของมหาวิทยาลัยไม่สามารถเข้าจัดการข้อมูล Student ใน Class ของอาจารย์ได้ 
ดังนั้น ในการสร้าง Student ใน Class เมื่อนักศึกษาจบการศึกษาไปแล้ว เพ่ือให้สิทธิ์การใช้งานกับ
นักศึกษาท่านอ่ืน ๆ ต่อไปได้ อาจารย์ควรลบรายชื่อเด็กนักศึกษาท่ีจบการศึกษาออกทุกภาคการศึกษา  

3. ระบบฐานข้อมูล Turnitin มีการปรับปรุงการใช้งานของระบบอยู่เสมอท าให้ผู้ใช้เกิดความ
สับสนของการผู้ดูแลการใช้งาน และการแนะน าการใช้งานขอใช้ จึงควรมีการตรวจสอบการใช้งานอย่าง
สม่ าเสมอทุกสัปดาห์ หรือ 2 ครั้งต่อเดือนเป็นอย่างน้อย เพ่ือให้ทราบการเคลื่อนไหว 

 

ข้อเสนอแนะในการใช้งานระบบ Turnitin 
1. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศควรจัดฝึกอบรมการตรวจสอบการคัดลอก

ผลงานด้วยระบบ Turnitin ให้กับบุคลากร และอาจารย์ผู้ดูแลการจัดท าผลงานวิจัย และดูแลในการ
ตรวจสอบการส่งวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา เพ่ือให้สามารถใช้งานระบบฐานข้อมูล Turnitin ได้อย่างถูกต้อง 
และให้เกิดการถ่ายทอดความรู้จากอาจารย์ เพ่ือไปแนะน านักศึกษาต่อได้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยมีการจัด
อบรมอย่างน้อย จ านวน 2 ครั้ง ต่อปีการศึกษา 

2. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศควรมีการแนะน าอาจารย์ (Instructor) 
เพ่ือไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการสร้างงานเพ่ือส่งผลงานขึ้นตรวจ ในประเด็นหลัก ได้แก่  

2.1 ในการก าหนดการสร้างงาน/การบ้าน (Assignment) โดยแนะน าให้ตรวจสอบการตั้งค่า 
(Option Settings) ว่าได้ตั้งค่าตรงกับข้อก าหนดในการตรวจสอบผลงานแต่ละข้อหรือไม่ เช่น Exclude 
quoted materials from Similarity Index for all papers in this assignment? ก าหนดความ
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ต้องการการละเว้นการตรวจส่วนข้อความที่อยู่ในเครื่องหมายค าพูด  หรือ อัญประกาศ “....” หรือไม่  
ซึ่งการก าหนดไม่ควรยกเว้น เนื่องจากอาจมีการทุจริตในการแปลงข้อความเป็นสีขาวท าให้มองไม่เห็น 
และยกเว้นการตรวจไป (ตามรายละเอียดในบทที่ 3 หน้า 36)  ซึ่งสามารถเข้าไปตรวจสอบการตั้งค่า
เพ่ิมเติมภายหลังจากการสร้างงาน/การบ้าน (Assignment) ได้  

2.2 ในการก าหนดการสร้างงาน/การบ้าน (Assignment) โดยแนะน าให้ตรวจสอบการตั้งค่า 
(Option Settings) ในส่วนของ Summit Paper to: มี 4 ตัวเลือก ต้องระบุสถานที่ในการจัดเก็บ
ผลงานที่ตรวจสอบ ซึ่งโดยปกติผลงานที่ยังแก้ไขไม่สมบูรณ์ ผลงานที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบเพ่ือน าส่ง 
ไม่ควรจัดเก็บในคลัง Turnitin (ตามรายละเอียดในบทที่ 3 หน้า 37)  ซึ่งอาจารย์ ( Instructor) 
ต้องก าหนดให้แค่ตรวจสอบโดยไม่จัดเก็บผลงานเท่านั้น เพราะหากจัดเก็บท าให้การตรวจครั้งถัดไปพบ
ผลงานซ้ า 100 เปอร์เซ็นต์กับผลงานตัวเองที่ส่งครั้งก่อน ดังนั้น ควรมีการตรวจสอบทุกครั้งที่มี
การสร้างงาน/การบ้าน (Assignment) ชื่อใหม่   

3. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและอาจารย์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ระบบ 
Turnitin ต้องจัดอบรมให้ความรู้นักศึกษาทุกระดับชั้นปี ในการตระหนักถึงการเขียนผลงานวิจัย 
และวิทยานิพนธ์ที่ถูกต้อง โดยใช้โปรแกรม Turnitin ช่วยในการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน ซึ่งแนะน า
การส่งผลงานขึ้นตรวจผ่านเว็บ www.turnitin.com ให้รู ้จักรูปแบบในการส่งผลงานขึ้นตรวจ 
และการแสดงผลลัพธ์ในการตรวจผลงาน ที่แสดงออกมาในรูปแบบเปอร์เซ็นต์ โดยนักศึกษาสามารถ
คลิกดแูหล่งข้อมูลต้นฉบับได้ และแก้ไขเพ่ือน าส่งขึ้นตรวจสอบใหม่ได้ด้วยตนเอง รวมถึงบันทึกและพิมพ์
หน้ารายงานที่มีการแสดงเปอร์เซ็นต์ความซ้ าของรายงานที่ตรวจได้ด้วยตนเอง  

4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีควรมีการก าหนดนโยบายในการจัดเก็บผลงานที่
ผ่านการตรวจสมบูรณ์และมีการตีพิมพ์เรียบร้อยแล้วของนักวิจัย และวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาที่ส าเร็จ
การศึกษาแล้ว ซึ่งต้องเป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยท าหนังสือส่งผลงาน
มาที่ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และน าไฟล์ Document แนบมาด้วยเพ่ือด าเนินการ
จัดเก็บในคลังข้อมูลของมหาวิทยาลัย  ในรูปแบบ Submit papers to : Institution paper 
repository เพ่ือให้มีการตรวจสอบเปรียบเทียบผลงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ได ้และยังป้องกันการคัดลอกผลงานของรุ่นต่อ ๆ ไปอีกด้วย 
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ภาคผนวก 
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หนังสือเชิญเป็นวิทยากร Turnitin 

และภาพประกอบการอบรม
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ภาพประกอบ 

ผลงานวิทยากร Turnitin  
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แนะน าการใช้งานโปรแกรม Turnitin ให้กับคณาจารย์ วิทยาลัยแพทย์แผนไทย  

วันที่ 3 พฤษภาคม 2561  เวลา 13:00 น. - 16:30 น. 

ณ วิทยาลัยแพทย์แผนไทย มทร.ธัญบุรี 
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โครงการอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท คณะคหกรรมศาสตร์ 

อบรมการใช้งานโปรแกรม Turnitin และฐานข้อมูลออนไลน์ 

ประจ าปีการศึกษา 2561 วันอาทิตย์ท่ี 17 มิถุนายน 2561 

ให้กับนักศึกษาปริญญาโท คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

 เวลา 09:00 น. - 12:00 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 304 ชั้น 3 อาคาร I-Work 
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แนะน าการใช้งาน... ฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย..และการตรวจสอบการคัดลอกผลงานด้วย Turnitin 

เวลา 9:00 - 12:00 น. ในวันอาทิตย์ ท่ี 28 พฤษภาคม 2560 

ให้กับนักศึกษาใหม่ระดับ ปริญญาโท คณะคหกรรมศาสตร์ 

วิทยากรบรรยายการใช้งาน โดย เยาวลักษณ์ แสงสว่าง ต าแหน่ง บรรณารักษ์ 
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อบรมการใช้งานโปรแกรมการตรวจสอบการคัดลอกผลงานด้วย Turnitin  

วันที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 9:00 น. - 12:00 น. 

ณ ห้อง e-Library อาคารวิทยบริการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

วิทยากรบรรยายการใช้งาน โดย เยาวลักษณ์ แสงสว่าง ต าแหน่ง บรรณารักษ์ 
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ภาพประกอบการแนะน าการใช้งานโปรแกรม Turnitin  

ส าหรับอาจารย์และบุคลากร มทร.ธัญบุรี 

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559  

ณ ห้อง e-Library อาคารวิทยบริการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

วิทยากรบรรยายการใช้งาน โดย เยาวลักษณ์ แสงสว่าง ต าแหน่ง บรรณารักษ์ 

ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ภาพประกอบการแนะน าการใช้งานโปรแกรม Turnitin 
วันที่ 24 ธันวาคม 2557 

ณ อาคารฝึกอบรม ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

วิทยากรบรรยายการใช้งาน โดย เยาวลักษณ์ แสงสว่าง ต าแหน่ง บรรณารักษ์ 

จัดอบรมให้กับกรมสุขภาพจิตร กระทรวงสาธารณสุข 
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ประวัติผู้เขียน 
 

 

ชื่อ – สกุล      นางเยาวลักษณ์  แสงสว่าง 

วุฒิการศึกษา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
(บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

วันเดือนปีท่ีบรรจุ 2 มิถุนายน 2552 

ต าแหน่ง บรรณารักษ์ 

สถานที่ปฏิบัติงาน อาคารวิทยบริการ  
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
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