การใช้ ระบบ Turnitin (สาหรับอาจารย์ )
1. เข้ าใช้ ที่ http://turnitin.com/
2. การเข้ าใช้ งานและการเข้ าร่วมบัญชี

2.2

2.1 กรณีเคยใช้ งานแล้ ว ให้ คลิก

2.1

พิมพ์อีเมล (อีเมลของจุฬาฯ ...@...chula.ac.th) และรหัสผ่าน แล้ วคลิก

จากนันท
้ าตามขันตอน
้
ดังนี ้

 เลือกสถานะเป็ น Instructor
 คลิก Join Account

 พิมพ์ Account ID และ Join password
ตามที่ได้ รับจากเจ้ าหน้ าที่ที่รับผิดชอบ

 คลิก Submit
2.2 กรณีเป็ นผู้ใช้ งานใหม่ ให้ คลิก

จากนันท
้ าตามขันตอน
้
ดังนี ้

แล้ วคลิก Instructor ภายใต้ หวั ข้ อ Create a New Account เพื่อสร้ างบัญชี

 พิมพ์ Account ID และ Join password
ตามที่ได้ รับจากเจ้ าหน้ าที่ที่รับผิดชอบ

 กรอกข้ อมูลของผู้ใช้ งาน ได้ แก่ ชื่อ (Your first name)
นามสกุล (Your last name) การแสดงชื่อ (Display
names as) และอีเมลจุฬาฯ ...@...chula.ac.th (Email
address)

 กาหนดรหัสผ่านและพิมพ์ลงในช่อง Enter
your password และ Confirm your
password เลือกคาถามใน Secret question
แล้ วตอบคาถามในช่อง Question answer
(เป็ นคาถามที่จะใช้ ถามเมื่อผู้ใช้ ลืมรหัสผ่าน)

 คลิก I Agree – Create Profile

3. สร้ างห้ องเรียนโดยคลิก

แล้ วทาตามขันตอน
้
ดังนี ้

 เลือกประเภทของห้ องเรี ยนเป็ น Standard
 กาหนดชื่อห้ องเรี ยนโดยพิมพ์ลงในช่อง Class name
 กาหนดรหัสผ่านเพื่อเข้ าห้ องเรี ยนลงในช่อง Enrollment password
 เลือกสาขาวิชา

 เลือกระดับการศึกษาของนิสิต
 กาหนดวันปิ ดห้ องเรี ยนจากปฏิทิน
 คลิก Submit
หน้ าจอจะขึ ้นหน้ าต่างดังภาพด้ านล่าง แสดง Class ID และ Enrollment password ให้ แจ้ ง Class ID และ Password ดังกล่ าว
แก่ นิสติ เพื่อให้ นิสติ เข้ าห้ องเรียนได้ จากนันคลิ
้ ก

กรณีจา Class ID และ Password ไม่ได้ ให้ คลิก

ที่อยูด่ ้ านขวาของชื่อห้ องเรี ยน

หน้ าจอจะแสดงตารางสถิติของห้ องเรี ยน สามารถดู Class ID ภายใต้ หวั ข้ อ ID และ Password ภายใต้ หวั ข้ อ Join/Enrollment
password หากต้ องการกลับไปทีห่ น้ าหลัก ให้ คลิก HOME

4. สร้ างการบ้ านให้ นิสติ ส่งงานโดยคลิกที่ชื่อห้ องเรียน แล้ วคลิก
การสร้ างการบ้ านควรสร้ าง 2 assignment ดังนี ้
4.1 การบ้ านที่ให้ นิสิตส่ งงานได้ หลายครัง้ โดยไม่ เก็บงานในระบบ
4.1.1 พิมพ์ชื่อการบ้ าน
4.1.2 กาหนดวันเริ่ มส่งการบ้ าน

4.1.3 กาหนดวันสิ ้นสุดการส่งการบ้ าน

4.1.4 พิมพ์คาสัง่ (ถ้ ามี)

4.1.5 อนุญาตให้ สง่ งานหลังวันสิ ้นสุดหรื อไม่
4.1.6 สร้ างรายงานต้ นฉบับหรื อไม่ ให้ เลือก Yes
4.1.7 การสร้ างรายงานต้ นฉบับ ให้ เลือก
immediately (can overwrite reports until due date)
4.1.8 ยกเว้ นการตรวจสอบเนื ้อหาในส่วน
บรรณานุกรมหรื อไม่
4.1.9 ยกเว้ นการตรวจสอบข้ อความภายใต้
เครื่ องหมาย “...” หรื อไม่
4.1.10 ยกเว้ นการตรวจสอบการซ ้าเล็กน้ อยหรื อไม่
4.1.11 อนุญาตให้ นิสติ เห็นรายงานต้ นฉบับหรื อไม่ ให้ เลือก Yes
4.1.12 ต้ องการให้ เก็บงานไว้ ทใี่ ด ให้ เลือก no repository
4.1.13 เลือกแหล่งข้ อมูลที่ต้องการให้ ตรวจสอบการซ ้ากับงาน

4.1.14 ต้ องการให้ บนั ทึกการเลือกเหล่านี ้สาหรับการบ้ าน
ในอนาคตหรื อไม่ ให้ นาเครื่ องหมาย  ออก

4.1.15 คลิก Submit

4.2 การบ้ านที่ให้ นิสติ ส่งงานได้ ครัง้ เดียวโดยเก็บงานในระบบ ใช้ สง่ งานทีเ่ สร็ จสิ ้นแล้ ว เพื่อใช้ ตรวจสอบในกรณีที่ผ้ อู ื่นมาลอกเลียน
งานของนิสติ กาหนดค่าต่างจากข้ อ 4.1 ดังนี ้
การสร้ างรายงานต้ นฉบับ ให้ เลือก immediately first report is final

ต้ องการให้ เก็บงานไว้ ที่ใด ให้ เลือก Institution paper repository (ข้ อมูลจะเก็บในระบบ ภายใต้ บญ
ั ชีของจุฬาฯ ซึง่
บุคคลภายนอกจะไม่เห็นเนื ้อหา แต่ตรวจสอบการลอกเลียนได้ )

5. การเปิ ดดูงานของนิสติ (จากหน้ าหลักหรื อหน้ า HOME) ให้ คลิกชื่อห้ องเรี ยน แล้ วคลิก View ในการบ้ านที่สร้ างให้ นิสติ ส่งงาน

คลิกเปอร์ เซ็นต์ใต้ หวั ข้ อ SIMILARITY เพื่อดูรายละเอียด

หากต้ องการพิมพ์ผลการรายงานให้ คลิก

แล้ วเลือก Download PDF of current view for printing

เมื่อดาวน์โหลดไฟล์เสร็ จแล้ วให้ เปิ ดไฟล์ แล้ วพิมพ์ผลการรายงาน (ซึง่ อยูห่ น้ าท้ าย ๆ ที่แสดงผลเป็ นเปอร์ เซ็นต์) และเซ็นชื่อที่ผลการ
รายงานหากยอมรับผลการรายงานนัน้

ตัวอย่างผลการรายงาน

จัดทาโดย ภารกิจสนับสนุนการวิจัย สานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ (ฉบับพิมพ์ ครัง้ ที่ 2) กรกฎาคม 2557

