
รวบรวมคําถามคําตอบเกี่ยวกับกรณีข้อร้องเรียน 
ข้อ คําถาม คําตอบ 

1 ผู้มีสิทธิ์เข้าใช้งานโปรแกรม 
TURNITIN™ 

• อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาทุกคนสามารถใช้งานได้โดยไม่จํากัด โดยใช้ผ่าน PSU 
Passport เพื่อให้อาจารย์ใช้ตรวจสอบคุณภาพของงาน และผลงานของนักศึกษา 

• นักศึกษาจํากัดสิทธิ์การใช้งานเพียงแค่ 3,000 licenses เท่านั้น อย่างไรก็ตามจะ
ใช้วิธีการหมุนเวียนโดยเม่ือนักศึกษาสําเร็จการศึกษาไปแล้วก็จะขอ password 
คืน เพื่อให้ license กับนักศึกษาคนอ่ืนๆ ต่อไป 

2 วิธีการเข้าใช้งานโปรแกรม TURNITIN™ 
เป็นอย่างไร 

• บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดส่งรายละเอียด Account ID และ Join Password ไปยัง
คณะเรียบร้อยแล้ว ซ่ึงสามารถนําข้อมูลดังกล่าว เพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้งานได้ทันที 
และห้องเรียน (Class) เพื่อตรวจสอบผลงานของนักศึกษาต่อไป  

• นักศึกษาต้องได้ Class ID จากอาจารย์ที่ปรึกษาก่อน จึงจะสามารถเข้าใช้งาน 
และส่งผลงานเพื่อตรวจสอบต่อไป 

3 การตั้งค่าทั่วไปสาํหรับการใช้งาน
โปรแกรม TURNITIN™ มีเกณฑ์อย่างไร 

ใน 1 ประโยค อนุญาตให้ซํ้าได้ไม่เกิน 30% ซ่ึงในเบื้องต้นต้องมีการกําหนดค่าในEdit 
Setting ของโปรแกรม ในส่วนที่เป็น Small Match หากเกินกว่านี้ถือว่ามีแนวโน้มคัดลอก  
: ข้อมูลที่ซ้ํากันได้ เช่น ข้อเท็จจริงทั่วไป โดยจะต้องมีการอ้างอิงให้ถูกต้อง ซ่ึงจะปรากฏใน
บทนํา และวิธีการวิจัย  
: ข้อมูลที่ซํ้ากันไม่ได้ เช่น ผลการทดลอง และอภิปรายผล แม้เพียง 1% ก็ตาม เพราะถือ
เป็นสาระสําคัญและส่งผลต่อคุณภาพของผลงานนั้นๆ 
: การจัดเก็บผลงาน ให้กําหนดค่าเร่ิมต้น (Default) ในระบบเป็น No Repository โดยจะ
จัดเก็บข้อมูลแบบไม่เป็นแม่แบบ เพื่อแก้ไขปัญหาการพบเปอร์เซ็นต์ซํ้ากับของตนเอง หาก
ผลงานได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่เรียบร้อยแล้ว 
 

4 การให้ความเห็นต่อ similarity Index 
อาจารย์ที่ปรึกษาควรให้ความเห็น
อย่างไร 

การให้ความเห็นมีได้หลายแบบ เช่น ไม่พบว่ามีการคัดลอกจากแหล่งอ่ืนเลย หรือพบว่ามี
การคัดลอกในส่วนของวิธีการทดลองหรือวัสดุสารเคมี (ซ่ึงยอมรับได้) หรือมีการคัดลอก
บางส่วนในบทนําและ literature review แต่มีการอ้างอิง เป็นต้น 

5 เหตุใดบัณฑิตวิทยาลัย ยังไม่มีการ
กําหนดเปอร์เซ็นต์ซ้ํากันของการคัดลอก
วิทยานพินธ ์

เนื่องจากเป็นเร่ืองที่ทําได้ยาก และข้ึนอยู่กับคุณภาพผลงาน รวมถึงดุลยพินิจของอาจารย์
ที่ปรึกษา คณะ และบัณฑิตวิทยาลัยในการพิจารณาความเหมาะสม ทั้งนี้ 
การกําหนดเปอร์เซ็นต์ไม่สามารถทําได้แบบตรงไปตรงมาเนื่องจากแต่ละส่วนของ
วิทยานิพนธ์ไม่เหมือนกันและข้ึนกับการกําหนดเงื่อนไขใน Software ด้วย แต่มีหลักดังนี้ 
คือ 

• บทนําและ review ต้องมีการอ้างอิงเสมอ และกําหนดเงื่อนไขว่าถ้าอ้างอิงแล้วไม่
ถือว่าผิดเงื่อนไข แต่ควรมีการเรียบเรียงคําพูดใหม่ด้วย 

• ส่วนวิธีการทดลอง วัสดุสารเคมี สามารถซํ้าได้ ไม่มีปัญหา 
• ผลการทดลอง อธิบายผลและอภิปรายผล สรุปผล ซํ้าหรือคัดลอกไม่ได้ 

ดังนั้นการกําหนดเปอร์เซ็นต์ว่าได้ก่ีเปอร์เซ็นต์ สุ่มเสี่ยงต่อการคัดลอกสูงเนื่องจากอาจเป็น
การคัดลอกส่วนผลการทดลองและอภิปรายผล 
 

6 วิธีการบังคับใช้โปรแกรม TURNITIN™
เป็นอย่างไร        

บัณฑิตวิทยาลัยจะกําหนดให้นักศึกษาที่จะส่งวิทยานิพนธ์ทุกเล่ม ผ่านการตรวจด้วย
โปรแกรมนี้และแนบผลการตรวจ (Originality Report) มาด้วย ทั้งนี้ บัณฑิตวิทยาลัยจะ
ตรวจสอบซํ้าอีกคร้ัง  

7 ประกาศการตรวจสอบวทิยานิพนธ์ฯ     
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เม่ือไร 

มีผลใช้บังคับกับนักศึกษาทุกชั้นปี ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป 
โดยจะใช้ตรวจสอบ 2 คร้ัง คือ คร้ังแรกก่อนส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ให้กับ
คณะกรรมการสอบ ถ้าพบให้นักศึกษากลับไปดําเนินการแก้ไขก่อน และคร้ังที่ 2 ก่อนส่ง
วิทยานิพนธ์ต้นฉบับไปตีพิมพ์ 
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ข้อ คําถาม คําตอบ 

8 กําหนดการจัดอบรมโปรแกรม 
TURNITIN™ เป็นอย่างไร  

บัณฑิตวิทยาลัยกําหนดจัดอบรม 4 คร้ัง ต่อปี คือ  
คร้ังที่ 1 เดือนมีนาคม คร้ังที่ 2 เดือนมิถุนายน คร้ังที่ 3 เดือนกันยายน  และคร้ังที่ 4 
เดือนธันวาคม และได้จัดส่งวีดีโอสอนการใช้งานสําหรับอาจารย์ให้กับคณะเรียบร้อยแล้ว 
อีกทั้งมีการแขวนคู่มือการใช้งานสําหรับนักศึกษาในเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัยแล้ว  
 

9 นักศึกษาบางกลุ่มไม่สามารถเข้าใช้งาน 
TURNITIN™ ได ้เนื่องจากอาจารย์ที่
ปรึกษาไม่ให้การดูแล ควรดําเนนิการ
อย่างไร 

บัณฑิตวิทยาลัยให้ข้อมูล และแนะนําให้นักศึกษาติดต่อเจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษา/หลักสูตร 
เนื่องจากบางคณะมีมาตรการรองรับในการดูแลนักศึกษา กรณีไม่สามารถเข้าใช้งานได้เหตุ
จากอาจารย์ไม่เปิด class และหากทางคณะไม่รองรับนักศึกษากลุ่มดังกล่าว  บัณฑิต
วิทยาลัยมีมาตรการรองรับโดยเปิด class เป็นกรณีๆ  
 

10 วิธีการเข้าใช้งาน TURNITIN™ สําหรับ
นักศึกษาที่ยังไม่เคยเข้าใช้งาน ต้องทํา
อย่างไร        

เจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยอธิบายการใช้งานเบื้องต้นพร้อมข้ันตอนการปฏิบัติ  และแนะนํา
ให้ศึกษาคู่มือการเข้าใช้งานจากเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย และหากไม่เข้าใจ สามารถมา
ติดต่อที่บัณฑิตวิทยาลัยด้วยตัวเอง 
 

11 จรรยาบรรณนักวิจัย คืออะไร และมี
หลักอย่างไร 

แนวทางสําหรับนักวิจัยยึดถือปฏิบัติ เพื่อให้การดําเนินงานวิจัยตั้งอยู่บนพื้นฐานของ
จริยธรรม และหลักวิชาการที่เหมาะสม ตลอดจนประกันมาตรฐาน ของการศึกษาค้นคว้า
ให้เป็นไปอย่างสมศักดิ์ศรี และเกียรติภูมิของนักวิจัย ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารสภาวิจัยแห่งชาติ ในคราวประชุมเม่ือวันที่ 8 เมษายน 2541 ซ่ึงมี 9 ประการ ดังนี้ 
1. นักวิจัยต้องซ่ือสัตย์ และมีคุณธรรม ในทางวิชาการ และการจัดการ 
2. นักวิจัยต้องตระหนักถึง พันธกรณีในการทํางานวิจัย ตามข้อตกลงที่ทําไว้ กับหน่วยงาน 
ที่สนับสนุนการวิจัย และต่อหน่วยงานที่ตนสังกัด 
3. นักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาการที่ทําวิจัย 
4. นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษาวิจัย ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มีชีวิต หรือไม่มีชีวิต 
5. นักวิจัยต้องเคารพศักดิ์ศรี และสิทธิของมนุษย์ที่ใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัย 
6. นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกข้ันตอนของการทําวิจัย 
7. นักวิจัยพึงนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบ 
8. นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อ่ืน 
9. นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ 
 

12 ผลงานการตีพิมพท์างวชิาการ ควร
ตีพิมพ์จํานวนเท่าไร เพื่อสําเร็จ
การศึกษา 

การตีพิมพ์ผลงานเป็นไปตามที่หลักสูตรกําหนดในหมวด 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผล
นักศึกษา ข้อ 3 เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร และหมวด 7 การประกันคุณภาพ
หลักสูตร ข้อ 7 ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน หากไม่ได้กําหนดไว้ต้องเป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2556 
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