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บันทึกการเล่าเรื่อง 

เรื่อง กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม Turnitin  

วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน เวลา 12.00-14.00 น. 

ณ ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2305 

ผู้เล่า รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรู้ที่ได้ 
ดร.สุจิรา  ไชยกุสินธุ ์ การส่งเสริมการรู้สารสนเทศเป็นบทบาทหนึ่งของ

ห้องสมุด ซึ่งการส่งเสริมให้ผู้ใช้ห้องสมุดรู้จักวิธีอ้างอิง
และมีจริยธรรมในการใช้สารสนเทศ เป็นเรื่องที่มีความ
สาคัญ หลายๆ ห้องสมุดได้จัดหาเครื่องมือที่ช่วย
ตรวจสอบการคัดลอกผลงาน (Plagiarism Detection) 
เพ่ือสนับสนุนให้ผู้ใช้บริการมีการใช้สารสนเทศได้โดยไม่
ผิดจริยธรรมเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน และ
การวิจัย ในแง่ของการเผยแพร่องค์ความรู้ต่อไป 
 
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยหลายแห่งทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศได้ตระหนักถึงบทบาทที่สาคัญนี้ เช่น York 
of University University of Illinois 
มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นต้น 
ได้จัดหาเครื่องมือในการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน 
เช่นเดียวกันกับสานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ที่ได้ดาเนินการจัดซื้อโปรแกรมการตรวจสอบการ
คัดลอกผลงานชื่อว่า Turnitin 
 
โปรแกรม Turnitin ช่วยให้ผู้สอนตรวจสอบชิ้นงานของ
ผู้เรียนที่ไม่เหมาะสมหรือมีการขโมยความคิดที่เกิดขึ้น
จากแหล่งข้อมูลออนไลน์ โดยการเปรียบเทียบชิ้นงาน
ของผู้เรียนกับแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องซึ่งรองรับใน
ฐานข้อมูล สามารถตรวจสอบข้อมูลชิ้นงานหรือการบ้าน
ที่ถูกส่งเข้าสู่ระบบจากแหล่งข้อมูลสาคัญ 3 แหล่ง ได้แก่ 
1) Current & Archival Web contents 2) Student 
Papers และ3) Content Partnership : content 
publishers, including library databases, text-
book publishers, digital reference collections, 
subscription-based publications ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์อย่างมากในการผลิตผลงานวิชาการของ

• การตรวจการคัดลอก
ผลงานวิชาการเบื้องต้น 

• ขั้นตอนการส่งงานวิชาการ
เข้าตรวจสอบใน
โปรแกรม Turnitin   

• การส่งผลการตรวจงานให้
ผู้ใช้บริการด้วยช่องทาง
ต่างๆ 

• แนวปฏิบัติเบื้องต้นในการ
แนะน าผู้ใช้บริการในการ
ตรวจงานด้วยตนเอง 

• ข้อพึงพิจารณาในการตรวจ
ชิ้นงานควบคู่ไปกับการใช้
โปรแกรม 



มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเป็นการบันทึกข้อมูลเพื่อ
ป้องการการละเมิดผลงาน นับเป็นประโยชน์ในวงกว้าง 
นอกจากนี้ โปรแกรมตรวจสอบการละเมิดลิขสิทธิ์  
Turnitin  ซึ่ง  Turnitin  คือหนึ่งในกลุ่มซอฟแวร์ของ  
WriteCycle ซึ่งให้ทั้งผู้สอนและนักศึกษา สามารถ
ประเมินและให้คะแนนผลงานผ่านเครือข่ายอินเตอร์ 
โดยการตรวจสอบ  Turnitin  จากแหล่งข้อมูลมากกว่า  
12 หมื่นล้านหน้าที่เผยแพร่ทั้งปัจจุบันและย้อนหลังบน
อินเตอร์เน็ทที่สามารถเข้าถึงได้  จากผลงานที่ตีพิมพ์
เผยแพร่กลุ่มสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องเช่น  วารสาร  นิตยสาร 
และฐานข้อมูลสิ่งพิมพ์ (published  works) รวมทั้ง
จากผลงานของนักศึกษาที่ส่งและจัดเก็บในฐานข้อมูล
ของ  Turnitin (student papers) 
 
ปัญหาในการให้บริการแยกตามสาเหตุของปัญหาและ
ผู้เกี่ยวข้อง 

1. โปรแกรม Turnitin ไม่เป็นที่แพร่หลาย 
2. เจ้าหน้าที่ท่ีมาอบรมยังไม่มีความช านาญที่จะ

สอนการใช้โปรแกรม 
3. การบริหารจ านวนผู้ใช้ในฐานข้อมูลยังไม่

เหมาะสม 
4. การก าหนดผู้ให้บริการยังไม่เหมาะสม 
5. ยังไม่มีการทางานร่วมกับคณะ หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ได้น าระบบ
นี้เข้ามาใช้โดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้ดูแลและ
ให้ความรู้  ซึ่งโปรแกรมนี้สามารถเข้าไปใช้งานได้ทั้ง
อาจารย์และนักศึกษาเพ่ือตรวจสอบผลงาน ที่  
www.turnitin.com  (ขั้นตอนการเข้าใช้งานตาม
เอกสารประกอบการอบรม) โดยผลการตรวจสอบจะให้
ค่าร้อยละ  วิทยากร กล่าวว่า  มหาวิทยาลัยฯ ใช้ระบบนี้
ในการตรวจสอบผลงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษา  
รวมทั้งผลงานทางวิชาการ ซึ่งเมื่อตรวจสอบค่าร้อยละที่
ได้  30%  ถือว่าผ่าน  แต่ไม่ได้พิจารณาค่าร้อยละเพียง
อย่างเดียว  พิจารณาที่จ านวนหน้าผลงานและการ
คัดลอกบางข้อความด้วย  เช่น  การใช้ค าเดียวกันซ้ าๆ 
ค าท่ัวๆ ไปถือว่าไม่เป็นไร โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษากรณี



งานวิจัยหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้พิจารณาตัดสินใจ 
และอาจารย์ท่านใดที่ท าผลงานทางวิชาการสามารถ
ตรวจสอบผลงาน โดยใช้ระบบนี้ด้วยตนเองและแนบกับ
ผลงานเพ่ือส่งขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได้  
 ข้อควรระวัง  การตรวจสอบผลงานโดยใช้
โปรแกรม  Turnitin  ต้องเป็นผลงานที่มีความสมบูรณ์  
และจัดเก็บไว้ในระบบก็ต่อเมื่อเป็นชิ้นงานจริงที่เสร็จ
สมบูรณ์  มิเช่นนั้นการตรวจสอบครั้งต่อไประบบจะฟ้อง
ว่าเป็นผลงานที่คัดลอกมาถึงว่าเป็นการคัดลอกจาก
ผลงานของตนเองที่เคยจัดเก็บไว้ก็ตาม 
 
คู่มือการใช้ Turnitin ฉบับย่อส าหรับอาจารย์ผู้สอน 
http://ird.rmutp.ac.th/wp-
content/uploads/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E
0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%
AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0
%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89-Turnitin-
%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B
8%9A%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%AD%
E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8
%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E
0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%
A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9C%E0
%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%A
D%E0%B8%99030757.pdf 
 

 

  



 

  

 

1. เป้าหมายของการร่วมกิจกรรมครั้งนี้คืออะไร 
- ได้มีการเผยแพร่/แลกเปลี่ยนความรู้ที่เก่ียวกับการตรวจการคัดลอกผลงานโดยใช้โปรแกรม 

Turnitin แก่สมาชิกในชุมชนนักวิจัย 
2. สิ่งที่บรรลุเป้าหมายคืออะไร เพราะอะไร 

- อาจารย์ตระหนักถึงความส าคัญในการคัดลอกผลงานที่มีผลกระทบต่อวิชาชีพ 
3. สิ่งที่ไม่บรรลุเป้าหมายคืออะไร เพราะอะไร 

- ยังมีการใช้งานอยู่น้อยเนื่องจาก ฐานข้อมูลของ Turnitin เป็นภาษาอังกฤษ 
4. สิ่งที่เกินความคาดหวังคืออะไร 

- อาจารย์บางท่านมีความสนใจเป็นพิเศษเก่ียวกับการตรวจผลงานทางวิชาการ เนื่องจากได้รับ
เร่งรัดให้ท าผลงานทางวิชาการจากส่วนกลาง 

5. คิดจะกลับไปท าอะไรต่อ 
- อบรมเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการคัดลอกผลงาน การหลีกเลี่ยงการคัดลอกผลงาน และใช้โปรแกรมอ่ืนใน

การตรวจสอบ 

 

 

  

การถอดบทเรียนการเรียนรู้ด้วยการวิเคราะห์หลังการปฏิบัติ 
After Action Review (AAR) 



 

 

 


