รายละเอียดการให้บริการ Turnitin
ของสานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1. ผู้ที่เกี่ยวข้องและบทบาทหน้าที่
1) สำนั กวิทยบริ กำร มีห น้ำที่ ให้ บริกำรเครื่องมือตรวจสอบกำรคัดลอกผลงำนทำง
วิชำกำร
2) บัณฑิตวิทยำลัย มีหน้ำที่กำหนดขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง ควบคุมกำกับนักศึกษำให้
ปฏิ บั ติ ต ำมระเบี ย บ และประกำศที่ เ กี่ ย ว ข้ อ งของบั ณ ฑิ ต วิ ท ยำลั ย หรื อ
มหำวิทยำลัยขอนแก่น
3) อำจำรย์ที่ปรึกษำ มีหน้ำที่พิจำรณำผลกำรตรวจสอบจำกโปรแกรม Turnitin
2. ผู้ใช้บริการ ได้แก่ อำจำรย์ ข้ำรำชกำร และนักศึกษำ
3. ประเภทบริการ
3.1 การสอนการใช้โปรแกรม
1) เลือกหลักสูตรและลงทะเบียนออนไลน์ที่
http://training.kku.ac.th/training57/index.php หรือเลือกจำก
Website สำนักวิทยบริกำร www.library.kku.ac.th เลือกหัวข้อ กำร
ลงทะเบียนอบรมออนไลน์ (ไม่มีค่ำใช้จ่ำย)
2) กรณีคณะต้องกำรให้สอนกำรใช้โปรแกรม Turnitin ในโครงกำรเฉพำะ หรือ
ประกอบรำยวิชำ สำมำรถติดต่อโดยตรงกับบรรณำรักษ์ห้องสมุดคณะ /
คณะที่ไม่มีห้องสมุดติดต่อคุณยศยำดำ สิทธิวงษ์ หัวหน้ำกลุ่มภำรกิจส่งเสริม
กำรเรียนรู้ E-mail yodsayada@kku.ac.th (หำกเป็นเวลำรำชกำรไม่มี
ค่ำใช้จ่ำย)
3.2 บริการให้คาแนะนาการใช้บริการ Turnitin เช่น ปัญหำ Self Plagiarism
1) หอสมุดกลำง ติดต่อเคำน์เตอร์บริกำรสำรสนเทศเพื่อกำรอ้ำงอิงและวิจัย
2) ห้องสมุดคณะ ติดต่อบรรณำรักษ์ห้องสมุดคณะ
3) ผู้ดูแลระบบ นำยศิวนัท ศรีสุนทร siwasr@kku.ac.th
3.3 บริการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน
1) ผู้ใช้ต้องกำรตรวจสอบเอง ดำเนินกำรดังนี้
1.1 นักศึกษำปริญญำโท ติดต่อรับ Username/Password ในกำร
ส่งผลงำนเข้ำตรวจกับโปรแกรม ที่บรรณำรักษ์ห้องสมุดที่ตนสังกัด หรือหอสมุดกลำง (ไม่มีค่ำใช้จ่ำย)

1.2 นักศึกษำปริญญำเอก และอำจำรย์ ติดต่อรับ
Username/Password และสิทธิในกำรสร้ำงพื้นที่เพื่อกำรสร้ำง Class ในกำรส่งผลงำนเข้ำตรวจที่
บรรณำรักษ์ห้องสมุดที่ตนสังกัด หรือหอสมุดกลำง (ไม่มีค่ำใช้จ่ำย)
2) ต้องกำรให้เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบให้ มีค่ำบริกำรไฟล์ละ 100 บำท
3.4 การเตรียมข้อมูลสาหรับการตรวจสอบ (กรณีให้ห้องสมุดตรวจสอบกำรคัดลอก
ให้)
1) นั กศึก ษำต้องจัด กำรต่อไฟล์ ให้ เรีย บร้อย ได้แก่ หน้ ำชื่อเรื่อง บทคัดย่ อ
Abstract บทที่ 1-5 บรรณำนุกรม และภำคผนวก (ขนำดไฟล์ไม่เกิน 20 Mb หรือประมำณ 400 หน้ำ
ให้ตรวจทั้งไฟล์ หำกเกินสำมำรถลบรูปภำพออกได้ กรณีลบรูปแล้วขนำดไฟล์ยังเกิน 20 Mb/ 400 หน้ำ
ให้แยกไฟล์เป็น 2 ส่วนเพื่อแบ่งไฟล์ตรวจ)
หมำยเหตุ เป็นไปตำมข้อกำหนดของบัณฑิตวิทยำลัยที่ให้ตรวจเอกสำรทั้งเอกสำร
2) บันทึกข้อมูลลงในแผ่น CD
3) ติดต่อห้องสมุดเพื่อทำกำรตรวจ ซึง่ ดำเนินกำรส่งผลกำรตรวจให้ไม่เกิน 3 วัน
ทำกำร
4) รอรับผล จะใช้ Original Report ซึ่งนักศึกษำจะต้องใช้ประกอบแบบฟอร์ม
ที่บัณฑิต วิทยำลัยกำหนด
-กำรส่งผลทำง E-mail ไม่มีค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติม
-กำรรับผลเป็นกระดำษพิมพ์ มีค่ำพิมพ์เพิ่มเติม ผู้ใช้ต้องมำรับด้วย
ตนเอง
3.5 รูปแบบการตรวจ ในกำรตรวจสอบข้อมูลให้เลือกฟังก์ชั่นกำรตรวจสอบเป็น No
Respository เพื่อป้องกันกำรซ้ำของข้อมูลเมื่อต้องตีพิมพ์ในวำรสำร ซึ่งจะเกิดกรณีกำรคัดลอกผลงำน
ของตัวเอง (Self Plagiarism)
หมำยเหตุ จะเปลี่ ย นแปลงรู ป แบบกำรตรวจและให้ ฝั ง ไฟล์ เ มื่ อ บั ณ ฑิ ต วิ ท ยำลั ย มี
ข้อกำหนดที่ชัดเจน
2.6 ร้อยละของการคัดลอก กำรพิจำรณำร้อยละของกำรคัดลอก ให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของอำจำรย์ที่ปรึกษำ
2.7 จานวนครั้งของการตรวจ ในกำรใช้ข้อมูล ประกอบกำรขอสอบวิทยำนพินธ์ให้
เป็นไปตำมประกำศของบัณฑิตวิทยำลัย แต่ระหว่ำงกำรทำวิทยำนิพนธ์ที่นักศึกษำประสงค์จะตรวจสอบ
งำนของตนเองเพื่อให้เกิดควำมมั่นใจว่ำมิได้คัดลอกผลงำนของผู้อื่น นักศึกษำสำมำรถตรวจสอบโดยกำร
แบ่งบทตรวจ และมีควำมถี่ในกำรตรวจได้ตำมควำมต้องกำร

ปัญหาที่พบบ่อยในการให้บริการ Turnitin
1. ค่ำบริกำรในกำรตรวจ ไฟลล์ะ 100บำท/ไฟล์/ครั้ง ออกใบเสร็จเป็นค่ำ บริกำรสืบค้นสำรสนเทศ
2. Check File ของผู้ใช้บริกำรทุกครั้ง ก่อนมีกำรคิดค่ำบริกำรและส่ง file ไปตรวจกับ Turnitin
3. ในกำรส่งไฟล์ผู้ใช้แนบไฟล์ในเมล์ต้องไม่เกิน 25MB หำกเกินให้ใช้วิธ ีShare File จำก Google Drive
4. ในกำรรับไฟล์กำรตรวจ หำกผู้ใช้แจ้งเมล์ที่เป็นของ hotmail. ให้แจ้งผู้ใช้ตรวจสอบที่ Junk Mail หรือ
Trash

ข้อตกลงสานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการขอใช้โปรแกรม Turnitin
1. สำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยขอนแก่น บอกรับโปรแกรม Turnitin เพื่อใช้เฉพำะในส่วนกำร
ป้องกันกำรลอกเลียนวรรณกรรม (Plagiarism prevention) สิ่งพิมพ์ออนไลน์เท่ำนั้น ดังนั้นกำรใช้
โปรแกรม Turnitin เป็นกำรตรวจสอบกำรคัดลอกผลงำนกำรเขียนทำงวิชำกำรที่เป็นสิ่งพิมพ์ออนไลน์
พร้อมทั้งชี้แหล่งข้อมูลที่ปรำกฎกำรทำซ้ำ
2. มหำวิทยำลัยขอนแก่นมีข้อบังคับที่ชัดเจน เรื่องกำรนำผลงำนทำงวิชำกำรของผู้อื่นมำเป็นของ
ตนโดยมิชอบ โดยข้อบังคับสภำมหำวิทยำลัยขอนแก่น ว่ำด้วย จรรยำบรรณของบุคลำกร
มหำวิทยำลัยขอนแก่น พ.ศ. 2555 ได้ระบุว่ำกำรนำผลงำนทำงวิชำกำรของผู้อื่นมำเป็นผลงำนของตนโดย
มิชอบ ถือเป็นกำรกระทำผิดจรรยำบรรณอย่ำงร้ำยแรง
3. กำรจะนำผลวิเครำะห์จำกโปรแกรม Turnitin มำใช้ตรวจสอบควำมทับซ้อนของผลงำนทำง
วิชำกำรและกำหนดคุณโทษได้นั้น ขึ้นอยู่กับข้อบังคับ กฎระเบียบของแต่ละคณะหรือหน่วยงำน
4. กำรใช้โปรแกรม Turnitin ทีใ่ ห้บริกำรโดยสำนักวิทยบริกำร กระทำได้ในหลำยรูปแบบ ดังนี้
4.1 เพื่อใช้ประกอบกำรเรียนกำรสอนภำยในมหำวิทยำลัย
4.2 เพื่อใช้ในกำรตรวจสอบเบื้องต้นเพื่อป้องกันกำรลอกเลียนวรรณกรรม ก่อนกำร
พิจำรณำแนวโน้มควำมน่ำจะเป็น หรือควำมเป็นไปได้ของกำรคัดลอกผลงำน
4. 3 เพื่อใช้ในกำรตรวจสอบเบื้องต้นก่อนกำรส่งเผยแพร่หรือเพื่อกำรประเมิน
แต่ไม่สำมำรถใช้เพื่อกำรอ้ำงสิทธิ์ควำมเป็นเจ้ำของผลงำนคนแรกได้ เนื่องจำกกำรเผยแพร่ใน
ระบบของโปรแกรมนี้อำจมิใช่กำรเผยแพร่สู่สำธำรณชนในครั้งแรก
5. ข้อกำหนดในกำรใช้
5.1 สำนักวิทยบริกำร จะเป็นผู้ดูแลและประสำนงำนในกำรสร้ำงบัญชีรำยชื่อ
(Account) และรหัสผ่ำน (Password)
5.2 บรรณำรักษ์ห้องสมุดคณะที่ประจำยังห้องสมุดคณะต่ำง ๆ จะเป็นผู้ดูแลกำรใช้งำน
และประสำนงำนในกำรสร้ำงบัญชีรำยชื่อ (Account) และรหัสผ่ำน (Password)
5.3 กำรลงทะเบียนกำรใช้โปรแกรม Turnitin กำหนดให้ใช้ E-mail account ของ
มหำวิทยำลัยเท่ำนั้น เนื่องจำกหำกมีกำรส่งผลงำน (Submit) ที่ได้รับกำรแก้ไขล่ำสุด (Final version)
ข้อมูลจะถูกนำไปเก็บไว้ในฐำนข้อมูลของสำนักวิทยบริกำร ระบบจะกำหนดสิทธิกำรใช้งำน ดังนี้
5.3.1 นักศึกษำ E-mail account ใช้ได้ถึง 3,000 account
5.3.2 อำจำรย์ บุคลำกร ใช้ได้ไม่จำกัดจำนวน
5.4 กรณีทนี่ ักศึกษำไม่ต้องกำรใช้งำนในระบบ Turnitin ให้ลบชื่อออกจำกระบบ เพื่อให้
สิทธิในกำรใช้งำน (3,000 accounts) กลับคืนมำ
5.5 ผู้ใช้บริกำรจะต้องมีกำรยินยอมและลงนำมในแบบยินยอมสำหรับกำรใช้โปรแกรม Turnitin
ก่อน จึงจะได้รับกำรสร้ำงบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่ำน

6. ข้อกำหนดของสถำนะผู้ขอใช้โปรแกรม
ผู้รับผิดชอบ คือ นำยสมโภช พิมพ์พงษ์ต้อน มีหน้ำที่ดูแล
Administrator

Sub Administrator

Instructor

Students

ประสำนงำนในกำรเข้ำใช้โปรแกรม Turnitin กำรกำหนด
หรือยกเลิกสิทธิกำรใช้งำนชั่วครำว กำรลบบัญชีชื่อสมำชิก
ออกจำกระบบ กำรรำยงำนสถิติกำรใช้งำนของระบบ รวมถึง
กำรประสำนงำนไปยังบริษัทเมื่อมีปัญหำจำกกำรใช้งำน
Turnitin ที่ Admin ไม่สำมำรถแก้ไขได้
มีหน้ำที่สร้ำง Account และกำรเพิ่มชื่อผู้สอน(Instructor)
ในระบบ ยกเลิกสิทธิกำรใช้งำนชั่วครำว รวมถึงกำร
ตรวจสอบกำรใช้งำนของระบบ
สำนักวิทยบริกำร กำหนด Sub Administrator ดังนี้
1. หอสมุดกลำง ผู้รับผิดชอบ คือ บรรณำรักษ์บริกำร
สำรสนเทศเพือ่ กำรอ้ำงอิงและวิจยั
2. ห้องสมุดคณะ ผูร้ ับผิดชอบ คือ บรรณำรักษ์ห้องสมุดคณะ
กำหนดผู้ใช้สิทธิในกำรเป็น Instructor ได้แก่ อำจำรย์
บุคลำกรของมหำวิทยำลัย นักศึกษำระดับปริญญำเอก และ
นักศึกษำระดับปริญญำโท ทำหน้ำที่ คือ
1. Adding Class : สร้ำงห้องเรียน ทำได้ 2 แบบคือ
1.1 Standard class : สำมำรถตรวจงำนได้เพียงผู้เดียว
1.2 Master class : กำหนดให้ผู้ช่วยสอนตรวจงำนได้
1.3 User Plagiarism Prevention Mode : ผู้สอน
สำมำรถส่งงำนเข้ำไปในระบบเพื่อให้ตรวจสอบกำรทำซ้ำได้
2. นำรำยชื่อนักศึกษำเข้ำไปใน class ของตนเองพร้อม
แจ้ง Class ID และ Class Enrollment Password ให้กับ
นักศึกษำเพื่อใช้งำน
3. ลบชื่อนักศึกษำที่จบ หรือเรียนในรำยวิชำนั้นเสร็จสิ้น
แล้วออกจำก class เพื่อให้จำนวน Account กลับคืนมำ
หำกไม่ลบข้อมูล ระบบจะทำกำรลบข้อมูลทุกสองปี โดย
อัตโนมัติ
กำหนดสิทธิในกำรเป็น Students ได้แก่ นักศึกษำระดับ
ปริญญำตรี (ในบำงรำยวิชำที่อำจำรย์กำหนด) ทำหน้ำที่
Submit paper ซึ่งนักศึกษำต้องมี Class ID และ Class
Enrollment Password (โดย Instructor หรือ TA ต้อง
เป็นผู้นำรำยชื่อนักศึกษำที่ enroll ในรำยวิชำเข้ำไปในระบบ
พร้อมแจ้ง Class ID และ Class Enrollment Password
ให้กับนักศึกษำ

7. กำรส่งงำนเข้ำในระบบ Trunitin มี 3 รูปแบบ ดังนี้
7.1 นักศึกษำส่งงำนเข้ำในระบบได้ด้วยตนเอง
7.2 ผู้สอนเป็นผู้ส่ง เพื่อตรวจผลงำนชิ้นนั้น ๆ ด้วยตนเอง
7.3 ผู้สอนส่งผลงำนตนเองเพื่อกำรตรวจซ้ำ

แบบยินยอมสาหรับการใช้โปรแกรม Turnitin
สานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ข้ำพเจ้ำ…………………………………นำมสกุล ................................ E-Mail :……………………………..
โทร:……………………………คณะ..............................................ภำควิชำ/หน่วยงำน..........................................
ได้อ่ำนข้อตกลงสำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยขอนแก่น ว่ำด้วยกำรขอใช้โปรแกรมTurnitin ตำมที่แนบ
ข้ำพเจ้ำเข้ำใจและยอบรับว่ำ
1. กำรใช้โปรแกรม Turnitin เป็นเพียงช่องทำงในกำรตรวจสอบควำมทับซ้อนของเนื้อหำกับงำน
อื่นมิใช่โปรแกรมหรือเครื่องมือในกำรแสดงควำมเป็นเจ้ำของผลงำน หรือใช้เป็นหลักฐำนกำรคัดลอกได้
2. ผลงำนที่ข้ำพเจ้ำส่งเพื่อกำรสอบหรือเพื่อกำรประเมินใดๆ ในมหำวิทยำลัยขอนแก่น นั้น
ข้ำพเจ้ำมิได้นำผลงำนทำงวิชำกำรของผู้อื่นมำเป็นผลงำนของตนโดยมิชอบ และยอมรับว่ำหำกข้ำพเจ้ำ
กระทำกำรดังกล่ำว ข้ำพเจ้ำจะยอมรับควำมผิดนั้น
3. ผลงำนที่ข้ำพเจ้ำส่งในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และในรูปแบบกระดำษนั้น มีเนื้อหำที่เหมือนกัน
ทุกประกำร และหำกไม่เหมือนกันในจุดใดจุดหนึ่ง ข้ำพเจ้ำยอมรับว่ำมีกำรปลอมแปลงเกิดขึ้น และถือว่ำมี
ควำมผิดเช่นเดียวกับกำรทุจริตในกำรสอบ และถือเป็นกำรกระทำผิดจรรยำบรรณอย่ำงร้ำยแรงตำม
ข้อบังคับสภำมหำวิทยำลัยขอนแก่น ว่ำด้วย จรรยำบรรณของบุคลำกร มหำวิทยำลัยขอนแก่น พ.ศ. 2555
4. หำกข้ำพเจ้ำได้รับกำรมอบหมำยให้ส่งผลงำนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ข้ำพเจ้ำจะทำกำรเก็บ
ผลงำนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์นั้น จนกว่ำกำรประเมินผลจะเสร็จสิ้น
การใช้โปรแกรม Turnitin
กรุณำอ่ำนข้อควำมและทำเครื่องหมำยลงในกล่อง  ด้ำนหน้ำเพื่อแสดงกำรยอมรับข้อควำมดังกล่ำว
 ข้ำพเจ้ำเข้ำใจและยอบรับว่ำผลงำนหรือชิ้นส่วนของผลงำนที่ข้ำพเจ้ำได้ส่งเข้ำฐำนข้อมูลของ
Turnitin นั้นเป็นควำมยินยอมของข้ำพเจ้ำเอง
 ข้ำพเจ้ำจะปฏิบัติตำมกฎและระเบียบของมหำวิทยำลัยขอนแก่นในด้ำนทรัพย์สินทำงปัญญำ
และจริยธรรมกำรใช้สำรสนเทศ
ลงชื่อ: …………………………………………………
วันที่ : …………………………………………………

(กำรขอ Account และ password จะสมบูรณ์ได้ต่อเมื่อท่ำนได้ลงลำยมือชื่อยินยอมในข้อตกลงดังกล่ำว
และโปรดพิมพ์แบบยินยอมสำหรับกำรใช้โปรแกรม Turnitin มำยื่นด้วยตนเอง หรือสแกนแฟ้มเอกสำร
(file) ส่งได้ที่บรรณำรักษ์ห้องสมุดคณะที่ท่ำนสังกัด กรณีคณะใดไม่มีห้องสมุดคณะ ยื่นได้ที่บรรณำรักษ์
บริกำรสำรสนเทศเพื่อกำรอ้ำงอิงและวิจัย หอสมุดกลำง
กรุณาเก็บสาเนาของท่านไว้ และส่งฉบับจริงไว้กับบรรณารักษ์
หมำยเหตุ : หำกมีกำรร้องเรียน หรือเรียกร้องทำงด้ำนทรัพย์สินทำงปัญญำ สำนักวิทยบริกำร
มหำวิทยำลัยขอนแก่น ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้นกับกำรนำผลงำนเข้ำมำในระบบ Trunitin โดย
ผลงำนทั้งหมด ได้รับควำมยินยอมจำกเจ้ำของผลงำนแล้วทั้งสิ้น

