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บทคัดยอ  

เครื่องมือตรวจสอบความซ้ําซอนและการคัดลอกผลงานทางวิชาการ (Plagiarism Checking 

Tool) เปนเครื่องมือชวยในการตรวจสอบผลงานเพื่อปองกันการลอกเลียนวรรณกรรมที่เปนสิ่งพิมพออนไลนดวย

ตนเอง ซึ่งสถาบันการศึกษาข้ันสูงสวนใหญนํามาใชเพื่อตรวจสอบวิทยานิพนธของนักศึกษาและผลงานวิชาการของ

อาจารย/นักวิจัย แตเนื่องจากการใหบริการมีขอจํากัดดานสิทธิการเขาใชงาน เพื่อใหสามารถสงวนสิทธิการใชงาน

สําหรับนักศึกษา อาจารย นักวิจัย และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทานั้น จึงเปนที่มาของการพัฒนาระบบบริหาร

จัดการสิทธิการใชเครื่องมือตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ โดยระบบบริหารจัดการสิทธินี้ สามารถ

ใหบริการรหัสการเขาใชงานจําแนกตามระดับอีเมลของมหาวิทยาลัย โดยแสดงรหัสรายเดือนสําหรับนักศึกษา และ

รหัสรายปสําหรับอาจารย/บุคลากร เพียงผูปฏิบัติงานเตรียมขอมูลเขาระบบปละครั้ง จะสามารถใหบริการไดตลอด

ทั้งป ทุกที ทุกเวลา อยางไมจํากัด รวมถึงสามารถตรวจสอบและแกไขปญหาการใชงานที่เกิดขึ้นไดทันทีอยางรวดเร็ว 

ผลจากการใหบริการพบวาตั้งแตวันที่ 9 มีนาคม – 9 พฤศจิกายน 2564 มีผูเขาใชงานระบบมากกวา 2,000 คน 

 

คําสําคัญ: ระบบบริหารจัดการสิทธ,ิ เครื่องมือตรวจสอบการคัดลอก, Turnitin 

 

ABSTRACT 

Plagiarism Checking Tool is a tool for self- checking academic works to prevent 

plagiarism of other works that have been published online. Most higher education institutions use 

the tool to verify student thesis and academic papers of professors or researchers.  However, this 

service is a privilege for students, lecturers, researchers, and staff of the university.  Therefore, it is 



the reason to develop a rights management system for using Plagiarism Checking Tool. This system 

can provide access codes classified by university email level which is monthly code for students 

and yearly codes for lecturers, researchers, and staff.  The administrator of the system prepares 

data into the system only once a year.  but can provide service to users throughout the year, 

anytime, anywhere, without limitation.  It also can quickly detect and fix any usage problems that 

occur immediately.  The result of the service found that from 9 March –  9 November 2021, there 

are more than 2,000 users in the system. 
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บทนํา 

หนึ่งในปณิธานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม (2562) กลาววา “มหาวิทยาลัยแหงน้ีเปนแหลงสะสม 

คนควา วิจัย และถายทอดความรู ตามหลักแหงเสรีภาพทางวิชาการ โดยยึดมั่นในสัจธรรมและคุณธรรม เพื่อความ

เปนเลิศทางวิชาการ การประยุกต เผยแพร และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม” อีกทั้ง บัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม (2559, น. 21) มีขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหมวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 

2559 วาดวยนักศึกษาตองมีความซื่อสัตยสุจริต มีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ โดยสรางสรรคผลงานที่มี

ความชอบธรรมและชอบดวยกฎหมาย เปนไปตามความเปนจริงท่ีปราศจากอคติไมตกแตงหรือสรางขอมูลเท็จ ไม

ละเมิดสิทธิผูอื่น ไมโจรกรรม ไมคัดลอก ไมลอกเลียน ไมสรางผลงานซ้ํา (plagiarism) รวมถึงประกาศ เรื่อง 

มาตรการปองกันการละเมิดทรัพยสินทางปญญาในวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ พ.ศ. 2557 มีนโยบายให

วิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีคุณภาพดีและเปนท่ีนาเช่ือถือ ไมมีการนําผลงาน

ผูอื่นมาใชโดยไมอางอิง หรือมีการละเมิดทรัพยสินทางปญญา ทั้งโดยเจตนาหรือไมเจตนา และเปนการปลูกจิตสํานึก

ใหนักศึกษามีจริยธรรมการวิจัย  

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม ในฐานะสวนงานสนับสนุนการศึกษาและวิจัยของ

มหาวิทยาลัย ไดพัฒนาบริการสารสนเทศและบริการสนับสนุนการวิจัยอยางหลากหลายและตอเนื่องมาโดยตลอด 

ทั้งบริการทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสเพื่อการศึกษาและการวิจัย บริการสอนการรูสารสนเทศ บริการ

บรรณารักษพบนักวิจัย และยังไดใหความสําคัญในการจัดหาเครือ่งมือใหบริการสนับสนุนการวจิัย เชน EndNote ใน

การจัดการบรรณานุกรมและการอางอิง และ Turnitin ซึ่งเปนเครื่องมือตรวจสอบความซ้ําซอนและการคัดลอก

ผลงานทางวิชาการที่เปนสิ่งพิมพออนไลนดวยตนเอง (สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2564) โดยบัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม (2557) ไดกําหนดเงื่อนไขใหนักศึกษาที่เสนอขอสอบวิทยานิพนธ/การคนควาแบบ

อิสระ ตองแนบรายงานผลการตรวจความรเิริ่ม (Originality Report) ที่แสดงถึงดัชนีความคลาย (Similarity Index) 

โดยโปรแกรม Turnitin หรือรายงานผลการตรวจการคัดลอก (Plagiarism Check)  

สําหรับ Turnitin เปนเครื่องมือตรวจสอบการคัดลอกและการทําซ้ําที่ใชกันอยางแพรหลายทั่ว

โลก และในประเทศไทยมีมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชนจัดซื้อ Turnitin มาใหบริการในรูปแบบจํานวนและเงื่อนไขที่

แตกตางกัน สําหรับมหาวิทยาลัยเชียงใหม เริ่มใช Turnitin สําหรับตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการมา

ตั้งแตป พ.ศ. 2557 จนถึงปจจุบัน ใหบริการในรูปแบบบัญชีระดับ Students จํานวน 3,000 บัญชี และบัญชีระดับ 



Instructors ไมจํากัดจํานวน ปญหาที่พบคือ (1) มกีารเผยแพรรหัสใหแกบุคคลอ่ืนที่ไมไดสังกัดมหาวิทยาลยัเชียงใหม 

(2) ผูถือครองบัญชีระดับ Instructors เพิ่มผูใชงานท่ีเปนบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยเขาไปในระบบ Turnitin ใน

ฐานะ Teaching Assistant (TA) ทําใหบุคคลนั้นสามารถเพ่ิมบัญชีระดับ Students ใน Turnitin และสามารถ

ตรวจสอบผลงานได (3) ผูถือครองบัญชีระดับ Instructors สราง Class และกําหนดวันหมดอายุท่ีไมตรงกับความ

เปนจริง โดยตั้งคาใหมีระยะเวลายาวนาน หรือมีการตออายุ Class เดิมทุกภาคการศึกษา ทําใหมีบัญชีระดับ 

Students คงคางและเพิ่มข้ึน สงผลตอจํานวนการใชงาน (4) มีนักศึกษาท่ีถือครองบัญชีระดับ Instructors (5) มี

นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาแลวยังผูถือครองบัญชีระดับ Students คางอยูในระบบ ดังนั้นจึงมีการปรับรูปแบบการ

ใหบริการอยางสม่ําเสมอเพ่ือใหเขากับการใชงานและแกปญหาดังกลาว โดยในป พ.ศ. 2564 สํานักหอสมุด 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ในฐานะที่เปนผูจัดหา Turnitin มาใหบริการ จึงไดมีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบจัดการสิทธิการ

เขาใชงานของอาจารยและนักศึกษา เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูใชบริการและการบริหารจัดการระบบตามความ

ตองการใชงานที่แทจริง รวมถึงการบริหารทรัพยากรและงบประมาณใหมีประสิทธิภาพ  

 

วัตถุประสงค  

1. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการการใหบริการเครื่องมือตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิชาการ

ภายใตสิทธิการใชงานที่จํากัด  

2. เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการใหบริการเครื่องมือตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิชาการใน

รูปแบบใหมใหสามารถควบคุมและบริหารจัดการภายใตสทิธิการใชงาน และลดปญหาการใชงานที่ไมสามารถควบคมุ

ได  

 

ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ   

1. วิเคราะหขอมูลสิทธิการใชงานบัญชีแตละประเภทของ Turnitin  

 

 
 

ภาพที ่1. สิทธกิารใชงานบัญชีแตละเภทของ Turnitin 

 

 

 



2. ศึกษาขอมูลเพื่อหาแนวทางการใหบริการ  

2.1 ประชุมรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของภายในมหาวิทยาลัย ไดแก บัณฑิตวิทยาลัย และคณะ

ตาง ๆ และไดสรุปแนวทางการแกไขปญหารวมกัน โดยจะจัดทําระบบบริหารจัดการสิทธิการใชงานเครื่องมือ

ตรวจสอบการคัดลอกผลงาน โดยผูใชงานจะตองยืนยันตัวตนกอนรับสิทธกิารใชงาน 

2.2 ประชุมรวมกับบุคลากรผูใหบริการตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิชาการของหองสมุด

มหาวิทยาลัยอ่ืนเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณการใหบริการ  

2.3 ประชุมรวมกันระหวางฝายบริการและสงเสริมการเรียนรูและงานพัฒนานวัตกรรม ฝาย

เทคโนโลยีสารสนเทศหองสมุด เพ่ือวางแผนและออกแบบระบบผาน ZOOM และการแชรไฟลเพ่ือปรับแกไขรวมกัน 

 

3. ออกแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการสิทธิการใช Turnitin 

3.1 วางแผนและออกแบบการทํางานแตละขั้นตอนของระบบ 

3.2 กําหนดใหผูใชบริการตองยืนยันตัวตนผาน CMU Account เพ่ือขอรับสิทธิการใชงาน 

Turnitin 

3.3 ผูใชบริการทุกคนตองยอมรับเงื่อนไขกอนการใชงาน  

3.4 ระบบจะแสดงผลหนาจอแตกตางกันตามสถานะ CMU Account ของผูใชบริการแตละ

ประเภท 

3.5 สงวนสิทธกิารเขาใชงานเฉพาะนักศึกษา อาจารย และบุคลากรปจจุบันเทานั้น สําหรับศิษย

เกา นักศึกษาพนสภาพ ลาออก ผูเกษียณ หรือบุคคลภายนอกจะไมสามารถเขาระบบนี้ได 

3.6 จํากัดระยะเวลาในการใชงาน เพ่ือหมุนเวียนใชงานรวมกัน 

 

4. การเตรียมขอมูลเขาระบบ 

4.1 สื่อสารกับผูใชบริการ โดยสงอีเมลแจงผูใชงานเดิมในระบบ Turnitin ใหทราบถึงการ

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการใหบริการท่ีจะเกิดขึ้น 

4.2 เตรียม Turnitin โดยลบขอมูลผูใชงานเดิมทั้งหมดเพื่อการเริ่มตนใหม 

4.3 เตรียม Turnitin โดยสราง Class และ Assignment สําหรับใชงานท้ัง 12 เดือน 
 

 
ภาพที่ 2. การเตรยีม Class และ Assignment ใน Turnitin จํานวน 12 เดือน 



4.4 การบริหารจัดการขอมูลบัญชีการใชงานโดยใช G-Suite ซึ่งเปนบริการบัญชีอีเมลสําหรับ

หนวยงาน เพ่ือสรางบัญชีอีเมลและรหัสผานแบบสุมที่จะนําไปใชรวมกับการสมัครใชงาน Turnitin  
 

 
 

ภาพที่ 3. แสดงกระบวนการสรางและนําขอมลูบัญชีเขาสูระบบ G-Suite 

 

สําหรับวิธกีารกําหนดบัญชีแสามารถทําไดจากหนาเว็บแอปพลิเคชัน ดังภาพ 

 

 
 

ภาพที ่4. แสดงหนาจอสําหรับกรอกคํานําหนาบัญชีผูใชและจํานวนอีเมลที่ตองการสราง 

 

จากนั้นเว็บแอปพลิเคชันจะทําการสรางบัญชีและสุมรหัสผานตามจํานวนที่กําหนด และสราง

ไฟล CSV ใหดาวนโหลดไปใชสําหรับเปดบัญชอีีเมลและสมัครบัญชี Turnitin ตอไป 

 



 
 

ภาพที่ 5. อีเมลและรหสัผานทีร่ะบบสรางใหอัตโนมัต ิ

 

5. พัฒนาระบบดวยเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application)   
 

 
 

ภาพที่ 6. แผนผังภาพรวมระบบการทํางานของเว็บแอปพลิเคชัน 
 

ระบบการทํางานของเว็บแอปพลิเคชันนี้ พัฒนาโดยใชภาษา Angular และใช API สําหรับเรียก

ขอมูลจากฐานขอมูล ใชภาษา PHP ในการอานและบันทึกขอมูลบนฐานขอมูล MySQL เพื่อใหสามารถทํางาน

รวมกับระบบยืนยันตัวตน CMU Account ของบุคคลากรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยมี OAuth2.0 (Open 

Authentication) ซึ่งเปนมาตรฐานที่ใชในการยืนยันตัวตนสําหรับเขาสูระบบเพ่ือขอใชบริการ ที่หลังจากเขาสูระบบ

เรียบรอยแลวจะสามารถจํากัดสิทธกิารใชงานของผูใชในแตละระดับไดอยางอัตโนมัติ 

 



 
ภาพที่ 7. แสดงระบบภายในเว็บแอปพลิเคชนั 

 

6. ระบบการทํางาน   

แบงการทํางานเปน 2 สวน คือ  

6.1 User interface หรือ การใชงานของผูใชบริการ แบงเปน 2 ระดับการทํางาน ดังน้ี  

6.1.1 Student User สําหรับนักศึกษาเพื่อเขาถึงเฉพาะบริการ Class & Assignment 

ประจําเดือนของ Turnitin เพ่ือตรวจสอบการคัดลอกผลงานเทานั้น 

6.1.2 Instructor User สําหรับอาจารยและบุคลากร ท่ีสามารถเขาถึงทั้งบริการ Class & 

Assignment ประจําเดือน และบริการ Username & Password สําหรับเปนบัญชีระดับ Instructor เพ่ือสรางหอง

สําหรับใหนักศึกษาสงงานและตรวจสอบการคัดลอกผลงาน 

6.2 Admin interface หรือ การใชงานของผูดูแลระบบ เปนหนาเว็บแอปพลิเคชนัสําหรับใชใน

การบริหารจัดการขอมูลบัญชีภายในระบบโดยจะประกอบดวย 4 สวน ดังนี้   

6.2.1 สวนบริหารจัดการขอมูล G-suite สําหรับใชในการสรางบัญชีและรหัสผานแบบสุม 

เพ่ือนําไปใชรวมกับ Turnitin  

6.2.2 สวนบริหารจัดการขอมูล Class สําหรับการแสดงผลใหแตกตางกันในแตละเดือน 

6.2.3 สวนบริหารจัดการขอมูลบัญชีระดับ Instructor สําหรับการแสดงผลบัญชีที่เตรียมไว

อาจารยและบุคลากรแตละคนไมซ้ํากัน 

6.2.4 สวนขอมูลรายงานสถิติ สําหรับการแสดงผลขอมูลปริมาณการใชงาน 

 



  
 

ภาพที่ 8. ระบบบริหารจัดการสิทธิการใชเครื่องมือตรวจสอบการคดัลอกผลงานทางวิชาการ 

 

7. เปดใชงานระบบบริหารจัดการสิทธิการใชเคร่ืองมือตรวจสอบการคัดลอกผลงานทาง

วิชาการ 
ระบบบริหารจัดการสิทธิการใชเครื่องมือตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ เปดใชงาน

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 สามารถเขาใชงานไดที ่https://services.library.cmu.ac.th/turnitin 

7.1 การใชงานของบัญชีประเภท Students จะไดรับโคด Class ID และ Enrollment Key 

แบบรายเดือน โดยรหัสจะเปลี่ยนทุกเดือน 

 

 
 

ภาพที่ 9. นําขอมูล Class & Assignment ใน Turnitin เขาระบบบริหารจดัการสิทธกิารใชเครื่องมือ 

ตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวชิาการ 

 

  



   

   
 

ภาพที่ 10. การแสดงผลสําหรับนกัศึกษา 

 

7.2 การใชงานของบัญชีประเภท Instructor ผูใชงานระบบจะไดรับ Username & Password 

ที่สมัคร Turnitin เสร็จแลวพรอมใชงานไดทันทีให ซึ่งแตละคนจะไดรับบัญชีตามลําดับที่เขามาในระบบแบบรายป 

 

 
 

ภาพที่ 11. อีเมลและรหสัผานที่มผีูใชงานปจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

   
 

ภาพที่ 12. การแสดงผลสําหรับอาจารยและบุคลากร 

 

ผลการดําเนินการ อภิปรายผล  

จากการใหบริการ Turnitin ผานการระบบขอรับสิทธินี้ พบวา สามารถคัดกรองผูเขาใชงานที่มี

สถานะปจจุบันได สรางความมั่นใจไดวาเปนผูใชงานสังกัดมหาวิทยาลัยจริง สามารถติดตามและติดตอผูใชบริการได

ทันที อีกทั้งในเชิงสถิติสามารถเก็บขอมูลไดละเอียดมากข้ึน โดยทราบถึงความถ่ีของการเขาใชงานแบบรายบุคคล

และรายคณะในแตละเดือน ซึ่งตั้งแตเปดใหบริการมีผูเขาใชงานระบบกวา 2,000 คน 

 

  
 

ภาพที่ 13. สถิติการใหบริการจากระบบบรหิารจดัการสิทธิการใชเครื่องมือ 

ตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวชิาการ 

 



ระบบบริหารจัดการสิทธิการใชเครื่องมือตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการนี้ ผูใชบริการ

สามารถเขาถึงบริการไดเองตลอดทั้งป ทุกที ทุกเวลา อยางไมจํากัด โดยผูปฏิบัติงานเตรียมขอมูลเขาระบบเพียงปละ

หนึ่งครั้งเทานั้น โดยในระบบนอกจากมีบริการรหัสการเขาใชงาน ยังมีคําแนะนําการใชงานเบื้องตน และคูมือการใช

งานแบบละเอียดใหบริการแบบเบ็ดเสร็จภายในระบบ อีกทั้งผูปฏิบัติงานจะมีขอมูลในการดูแลการใหบริการ เพ่ือ

การตรวจสอบและแกไขปญหาการใชงานตาง ๆ ที่เกิดขึ้นไดทันทีอยางรวดเร็ว จากการใหบริการท่ีผานมาไดรับเสียง

ตอบรับเปนอยางดี มีผูเขารวมการอบรมการใชงาน และสอบถามมายังชองทางตาง ๆ ของหองสมุดจํานวนมาก  

 

สรุปผล ขอเสนอแนะ และการนาํไปใชประโยชน  

1. สรุปผล  

ระบบบริหารจัดการสิทธิการใชเครื่องมือตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ สามารถ

ใหบริการ Turnitin อยางมีประสิทธิภาพ โดยผูใชบริการสามารถเขาถึงบริการไดทุกที่ทุกเวลาอยางไมจํากัด อีกท้ัง

การจัดเก็บสถิติการเขาใชงานอยางละเอียด ทําใหสามารถระบุตัวตนของผูใชงานไดทันที จึงสามารถตรวจสอบและ

แกไขปญหาการใชงานที่เกิดข้ึนไดอยางรวดเร็ว นอกจากจะชวยลดปญหาการใชงานของผูใชบริการ ยังสามารถชวย

ลดภาระของผูปฏิบัติงาน เนื่องจากระบบสามารถใหบริการไดตลอดปเพียงเตรียมขอมูลเขาระบบปละครั้งเทานั้น 

2. ขอเสนอแนะ 

2.1 ควรมีการสื่อสารและติดตามตามการใชงานระหวางสํานักหอสมุด บัณฑิตวิทยาลัย และ

คณะตางๆ อยางสม่ําเสมอเพ่ือทําความเขาใจในการใชงานเครื่องมือตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการรวมกัน 

2.2 ปรับปรุงหรือพัฒนาระบบใหสามารถแสดงผลไดหลากหลาย เชน การจําแนกชั้นปของผูเขา

ใช หรือ การตรวจสอบจํานวนครั้งของผูเขาใชงานแตละคน เปนตน 

2.3 สํารวจความพึงพอใจผูใชบริการเพ่ือนําผลไปพัฒนาและปรับปรุงระบบใหดียิ่งข้ึน 

3. การนําไปใชประโยชน 

3.1 สํานักหอสมุดไดระบบบริหารจัดการการใหบริการเครื่องมือตรวจสอบการคัดลอกผลงาน

วิชาการที่สามารถบริหารจัดการไดอยางครอบคลุม สามารถตรวจสอบการใชงานไดทุกขั้นตอน 

3.2 เกิดการพัฒนาบริการในรูปแบบใหมซึ่งสามารถควบคุมและบริหารจัดการภายใตสทิธิการใช

งานที่จํากัด ลดปญหาการใชงานที่ไมสามารถควบคุมได เกิดการหมุนเวียนในการใชงานรวมกัน   

3.3 ขอมูลจากการบริการ เชน จํานวนผูใช ประเภทผูใช สังกัด ฯลฯ สามารถนํามาวิเคราะห

เปนสารสนเทศเพื่อการพัฒนาบริการ การบริหารและการตัดสินใจได 
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