การอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น
วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 -12.00 น.
การใช้งานฐานข้อมูล Turnitin สําหรับ สําหรับอาจารย์ เพื่อใช้ในการตรวจงานนักศึกษา
-

วัตถุประสงค์การใช้ Turnitin เพื่อตรวจสอบ ความซ้ําซ้อนของวิทยานิพนธ์ และ ตรวจสอบเพื่อตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์

ขั้นตอนการใช้งาน สําหรับอาจารย์
1. Registration สมัครใช้งาน โดยเลือกประเภทการใช้งานเป็น Instructor ต้องมีการใช้ ID ของสถาบันในการอ้างอิงสร้าง ID
ใหม่ของอาจารย์

2. สร้าง Class ผู้สอนสร้าง Class เพื่อให้นักศึกษาเข้ามาส่งงาน ในการสร้าง Class จะมี
3. สร้าง Assignment สร้างรายการเพื่อให้นักศึกษาส่งงาน เช่น ส่งเป็น chapter ได้แก่ chapter 1, chapter 2, chapter 3,
chapter 4 เป็นต้น ควรสร้างให้มีหลายอัน เพื่อเวลาที่ นักศึกษาส่งแล้วมีการแก้ไข ต้อง submit ใหม่ จะได้เลือกอีกอันแทน
การใช้ การ Resubmit เพราะถ้าเป็น Resubmit 1 จะไม่สามารถออก Report เลยแต่จะออก report หลังจาก submit ไป
แล้ว 24 ชั่วโมง ต้องเลือกเป็นปุ่ม Submit ธรรมดา โดยอาจจะเลือกเป็น Assignment อีกตัวเพื่อส่ง
4. Paper Submission การ submit paper สําหรับอาจารย์นั้นจะสามารถ Submit ได้หลายแบบ โดย Default ของระบบ
จะเป็นแบบ Single file แต่สําหรับอาจารย์นั้นจะสามารถ submit file ได้ ดังนี้ Single file, Multiple file, zip file (สูงสุด
ได้ 400 files), และ Cut and Plate
5. Submission Confirmation เมื่อเลือก file แล้ว upload เข้าระบบแล้ว ระบบจะแสดงเอกสาร ให้ตรวจสอบ เพื่อให้เรา
ยืนยันอีกครั้ง ถ้าหากถูกต้องแล้วให้กดปุ่มยืนยัน ระบบจะแสดงเอกสารที่ Submit ไปเป็น ค่า % ให้ดู

6. อ่านรายงานผล การตรวจการคัดลอก (Originality Report)
การอ่านรายงาน หรือการแปลผลจากการวิเคราะห์นั้น จะต้องวิเคราะห์ผลที่เกิดโดยดูจาก % ที่ระบบแสดงให้ และดู
ให้ลึกเข้าไปว่าในแต่ละ report ที่แสดงเป็นอย่างไร

วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เวลา 13.00 -15.00 น.
การใช้งานฐานข้อมูล Turnitin สําหรับ สําหรับนักศึกษา เพื่อใช้ในการส่งงานอาจารย์
การใช้งานในส่วนของ น.ศ.
1. นักศึกษา สมัคร ID ของนักศึกษา โดยเลือกเป็นนักศึกษา

2. ใช้ Class ID และ Enrollment เพื่ออ้างอิงในการเข้าไปส่งงาน

3. เมื่อเข้าระบบแล้วจะพบหน้าจอแสดงรายวิชาที่อาจารย์สร้างไว้ให้ส่งงาน

4. เข้าไปส่งงานโดย Click ที่ Class Name จะแสดงเป็น Assignment เพื่อให้เลือก Submit งาน

5. Submit paper โดยเลือกที่ Assignment แล้วเลือก submit

6. เลือกแหล่งที่มาของ file โดยเลือกที่ปุ่ม Choose the file you want to upload to Turnitin
- Choose from this computer : ถ้าหาก file อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์
- Choose from Dropbox : ถ้าหาก file อยู่บน Dropbox
- Choose from Google Drive : ถ้าหาก file อยู่บน Google Drive
7. เมื่อเลือก file เสร็จให้กด upload
8. เมื่อ upload แล้วระบบจะแสดงเอกสารขึ้นมาเพื่อให้ตรวจสอบ และยืนยัน ถ้าตรวจสอบ file เรียบร้อยแล้วให้
ยืนยัน file แล้วระบบจะแสดง Report ออกมาให้
9. การแปลผล จะดูแค่ % Similar (ความเหมือน) ไม่ได้ จําเป็นจะต้องดูในแต่ % ย่อยที่รวมมา ว่ามีลักษณะของข้อมูล
อย่างไร จึงจะสรุปได้ว่า วิทยานิพนธ์นั้นลอกมา เช่น ถ้า มีความคล้ายคลึงแค่ 1% แต่ ใน ระบบแสดง ข้อมูลเป็น 1
paragraph ก็คือลอกมา แต่ถ้า % เยอะ แต่เป็น keyword ที่กระจายอยู่ในบทความ ก็อาจจะไม่ใช่การลอกมาก็ได้
ต้องวิเคราะห์และ ดูให้ลึกเข้าไป

ข้อดี Turnitin คือช่วยในการวิเคราะห์และตรวจสอบวิทยานิพนธ์ก่อนส่งพิมพ์ เพื่อให้ขั้นตอนการตรวจสอบและตีพิมพ์ทําได้
เร็วขึ้น โดยใช้เครื่องมือ Turnitin ตรวจสอบและแก้ไขความซ้ําซ้อนก่อนส่งให้สํานักพิมพ์ เป็นโปรแกรมที่มีประโยชน์ต่อ
นักศึกษาและอาจารย์ ช่วยในการตรวจสอบได้สะดวกรวดเร็ว และสามารถวิเคราะห์ผลได้

วิทยากร : จิรวัฒน์ พรหมพร
e-mail : jirawat@book.co.th
สรุปการอบรม โดย น.ส.ศิริลักษณ์ ศิริมงั คลา

