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Turnitin เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการจากแหล่งข้อมูลออนไลน์ ซึ่งศูนย์บรรณสารและ

ส่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้บอกรับเพื่อให้บริการแก่ อาจารย์ นักศึกษา พนักงาน นักวิจัย และบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

 

 

 วิธีที ่1 สมัครดว้ยตัวเองผ่านเว็บไซด์ (Create Account) 

**วิธีนี้สามารถใช้งานได้ทันทหีลังจากสมัครแล้ว  

 เข้าสู่เว็บไซต์ www.turnitin.com จากนั้นใหค้ลิกที่ Create Account เพือ่สร้างบัญชีผู้ใช ้

 
 

 สําหรับการใช้งาน Turnitin ในระดับนักเรียน/นักศึกษา ให้คลิกท่ีลิงค์  Student 

 

คลิกที่นี่เพ่ือเลือกลงทะเบียนในฐานะนักศึกษา

คู่มือการใช้งาน Turnitin สําหรับนักศกึษา 

การสร้างบญัชีใหม ่
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 กรอก Class ID/ Enrollment password ที่ต้องการเข้าร่วมและกรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อสมัครสมาชิก  

 

 

 

 

พิมพC์lass IDที่ได้รับจากอาจารย์ผูส้อนประจําวิชา 

พิมพ์รหสั Enrollment passwordที่ได้รับ 

ช่ือผู้ใช้ 

นามสกลุ

อีเมลลข์องผู้ใช้

ต้ังรหัสผ่าน ความยาว 6 – 12 ตัวอักษร  

และต้องประกอบด้วยทั้งตัวเลขและตัวอักษร

พิมพ์รหสัผา่นซ้ําอีกครั้งเพื่อยืนยัน 

ระบุคาํถามและคําตอบเพื่อใช้ในกรณีลืมรหัสผา่น 

คลิกที่ปุ่มนี้จะเป็นการยอมรบัข้อตกลง และสรา้งบญัชีผูใ้ช้ 

หากยังไม่มีข้อมูลคลาสของอาจารยผ์ู้สอนสามารถใช้

คลาสต่อไปนี้ ในการสมัครสมาชิกและทดลองใช้งานได ้

Originality Check Class#8 

Class ID: 15297263 

Enrollment password: 123456++ 
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 เมื่อสร้างบญัชีผู้ใช้สําเร็จ ระบบจะทําการล็อคอนิผู้ใช้เข้าสู่ระบบ Turnitin โดยอัตโนมัติ สามารถตรวจสอบได้จากชื่อ

ผู้ใช้ และหน้าจอหลักจะมี Class  ที่ชื่อ Originality Check Class  ปรากฎอยู่ นักศึกษาสามารถคลิกที่ชื่อ Class 

ดังกล่าวเพื่อเริ่มต้นตรวจสอบงาน  

 

 

วิธีที ่2 สง่คําขอทางแบบฟอรม์ (Turnitin Account Request Form for MFU) 

(**วิธีนี้จะไม่สามารถเข้าใช้งานได้ทันทีต้องรอ E-mail จากผู้ดูแลระบบ Turnitin ก่อน) 

 เข้าสู่เว็บไซด์ศูนย์บรรณสารฯ  http://library.mfu.ac.th/  จากนั้นคลิกไปที่ เครื่องมือสนบัสนุการค้นควา้ จากนั้น 

คลิกที่แบบฟอรม์ขอ Account Turnitin 
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 ล็อคอินด้วย E-mail  และ Password ที่ได้รับ จากนั้นระบบจะให้นักศึกษาแก้ไขข้อมูลส่วนตวัและเปลี่ยน Password 

ใหม่ จากน้ันใหก้ด I Agree-Continue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เมื่อสมัครแล้วกส็ามารถเข้าใชง้านโดยสามารถตรวจสอบจากชือ่–สกุล และหน้าจอหลักจะมี Class  ที่ชื่อ Originality 

Check Class  ปรากฎอยู่ นกัศึกษาสามารถคลิกที่ชื่อ Class ดังกล่าวเพื่อเริ่มตน้ตรวจสอบงานได้เลย  
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 หลังจากเข้าสู่เวบ็ไซต์ www.turnitin.com แล้ว ที่มุมด้านขวาบน ให้คลิกที่ปุม่ Log In 

 

 ที่กล่อง Log In ใหก้รอกอเีมลล์และรหัสผ่านผู้ใช้ ที่ได้สมัครสมาชิกไว้แล้วกดปุ่ม Log In 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การล็อคอินเข้าสู่ระบบ Turnitin
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 หลังจากล็อคอนิเข้าสู่หน้า Turnitin แล้วให้คลิกที่แท็บ “Enroll in a Class” 

 

 กรอกขอ้มูล Class ID และ Enrollment password ที่ตั้งโดยอาจารย์ผู้สอน แล้วกดปุ่ม Submit  

(ข้อมูลในส่วนนี ้ผู้เรียนต้องขอจากอาจารย์ผู้สอน จึงจะสามารถเข้ารว่มคลาสของอาจารย์แต่ละคนได้) 

 
 หลังจาการ Enroll Class จะเห็นรายชื่อคลาดเพิ่มเข้ามาใหม่ 

 
 

 

กรณีนักศึกษามีคําถามหรือข้อสงสัย โปรดติดต่อบรรณารักษ์ตอบคําถาม (คุณแสงเดือน คํามีสว่าง) 

E-mail : Sangduan@mfu.ac.th 

 library-help-desk@mfu.ac.th 

เบอร์โทร: 0-5391-6339 

การสมัครเขา้ร่วมคลาสที่อาจารย์ผู้สอนสร้างไวใ้น Turnitin (Enroll in a Class)


