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บทนํา (Introduction)
ยินดีตอนรับสูการใชงาน Turnitin บริการนี้มีเพือ่ รอบรับการทํางานเพื่อปองกัน และตรวจสอบการละเมิด
ลิขสิทธิ์สิ่งพิมพออนไลน เครื่องมือสําหรับการจัดการรายวิชา และการใหคะแนนรูปแบบออนไลนสําหรับ
สถาบันการศึกษาทั่วโลก
สําหรับคูมือเลมนี้จัดทําขึ้นเพื่ออธิบายรูปแบบ และการทํางานที่ทานจะพบในการเวบไซต Turnitin
สําหรับผูสอนผูสอน ซึ่ง
การใหบริการของ Turnitin นั้นจะขึ้นกับชนิดของสินคาที่ทางสถาบันไดเลือกบอกรับเปนสมาชิก ไดแก
• การตรวจสอบการละเมิดลิขสิทธิ์สิ่งพิมพออนไลน (Plagiarism Prevention) การใหบริการนี้ชิ้นงานที่
ถูกสงเขาสูระบบจะถูกเปรียบเทียบเพือ่ ตรวจสอบขอความซ้ํากับแหลงขอมูลที่รองรับในระบบ ซึ่งรายงาน
ตนฉบับจะแสดงผลการตรวจสอบที่งายตอการแปลผล และนําไปใชงาน
•

ระบบใหคะแนนออนไลน (GradeMark digital assessment) การใหบริการนีช้ ิ้นงานที่นักศึกษาสงมา
จะถูกใหคะแนน ออกเกรด และวิจารณโดยผูสอนโดยไมตองใชกระดาษพิมพออกมา และนักศึกษาเองก็
สามารถอานผลวิจารณ คะแนน และคําอธิบายตางๆ จากแฟมขอมูลบุคคลของนักศึกษาแตละทานโดยการ
ลงทะเบียนเขาใชงานในระบบ

•

ระบบประเมินอิสระ (Peer Review) การใหบริการนี้ชิ้นงานของนักศึกษาจะถูกกําหนดใหรอบรับคํา
วิจารณจากผูประเมิน (peers) ซึ่งขึ้นกับรูปแบบหัวขอ การตั้งคําถามของผูสอน ซึ่งการประเมินอิสระนี้
สามารถวิจารณโดยปกปดชื่อ หรือระบุชื่อผูวิจารณก็ได

•

ระบบใหเกรดออนไลน (GradeBook) การใหบริการเครื่องมือออนไลนสําหรับการใหเกรด เพื่อติดตาม
ความสามารถของนักศึกษาในรายวิชา และสามารถใหขอมูลดังกลาวนี้แกนักศึกษาได
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การสรางแฟมขอมูลบุคคล Creating a User Profile
ผูใชงานทุกทานในระบบ Turnitin จะตองสรางแฟมขอมูลบุคคล สําหรับทานที่ไดลงทะเบียนในระบบ Turnitin
แลวเชน ผูดูแลระบบ หรือไดรับอีเมลแจงวาไดลงทะเบียนเขาในบัญชีสถาบันแลวขั้นตอนนี้สามารถขามไปได ซึ่ง
ใหผูใชที่มีแฟมขอมูลบุคคลอยูแลวใหขามไปยังสวนการลงทะเบียน Logging In ในบทนี้
ถาหากผูใชเปนผูใชใหมที่ยังไมไดลงทะเบียนเขาในบัญชีสถาบันโดยผูดูแลระบบ ผูใชตองทําการสรางแฟมขอมูล
บุคคลกอน ในขั้นตอนการสรางแฟมขอมูลบุคคลผูใชตองสรางเลขบัญชีสถาบัน ID Number และรหัสผาน
Account join password ขอมูลนี้จําเปนอยางยิ่งในการลงทะเบียนเปนผูใชของบัญชีสถาบันนี้
ขอสังเกต - เลขบัญชีสถาบัน ID Number และรหัสผาน Account join password จะถูกกระจายใหกับผูใชโดย
ผูดูแลบัญชีสถาบันนั้นๆ เทานั้น ผูใชที่ตองการเขาใชงานระบบ Turnitin ตองติดตอกับเจาหนาที่ผูใหบริการของ
สถาบัน ผูดูแลบัญชีสถาบันอาจจะมีหนังสือแจงไปยังผูใช หรือวาทําการสมัครลงทะเบียนใหกับผูสอนผานอีเมล
ซึ่งระบบจะสงจดหมายแจงไปยังผูสอนแตละทานทางอีเมลใหทันที โดยเจาหนาที่ของ Turnitin จะไมมีอํานาจใน
การแจงขอมูลดังกลาวใหผูใช
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การลงทะเบียนเขาใชงาน Logging In
เพื่อเริ่มการใชงาน Turnitin ผูใชจะตองลงทะเบียนกอน ขณะทําการลงทะเบียนโปรดตรวจสอบใหแนใจวาเวบ
เบราเซอรของผูใชสามารถเขาใชงานไดและอนุญาตใหมีการติดตั้งคุกกี้จากเวบไซต www.turnitin.com หาก
ตองการขอมูลเพิ่มเติมกรุณาติดตอผูใหบริการดานไอที หรือผูใหบริการเวบเบราเซอรของทาน
ถาหากทานผูสอนลงทะเบียนเขาใชงานโดยการใชรหัสผานชั่วคราว (temporary password) ที่ไดรับทางอีเมล
ระบบจะรองขอใหยืนยันขอมูลบุคคลของทาน ผูใชใหมจะตองสรางรหัสผานสวนบุคคล (personal password)
และคําถามสวนบุคคล (secret question/answer) ซึ่งรหัสผานใหมที่ถูกกําหนดโดยผูใชจะแทนที่รหัสผานเดิม
และถูกเรียกใชในการลงทะเบียนเขาใชครั้งตอไป

Note: เพื่อใชงานระดับการปองกันความปลอดภัยขอมูล SSL (Secure Socket Layer) ใหคลิกปุมลอก “Lock”

รูปแมกุญแจทางมุมบนดานขวา กอนที่จะเริ่มการใชงานการเชื่อมตอแบบ SSL กรุณาตรวจสอบใหแนใจวาเวบเบรา
เซอรของทานสามารถใชงาน SSL Protocol ได หากตองการความชวยเหลือ กรุณาตรวจสอบขอมูลจากขอมูล
ชวยเหลือในเวบเบราเซอร หรือติดตอเจาหนาที่ชวยเหลือดานไอทีของทาน
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การกําหนดรหัสผานใหม Resetting Your Password
ถาหากผูใชลืมรหัสผานเดิมของทานหรือวาไมไดรับอีเมลแจงการเขาใชงานจากระบบ รหัสผานเดิมนั้นสามารถ
กําหนดใหมโดยใชคําถามสวนบุคคล (Secret Question) หรืออีเมล (email) ในการกําหนดรหัสผานใหมโดยใช
อีเมล ผูใชตองระบุขอมูลอีเมลที่ถูกตองและยังใชงานไดในรายการขอมูลผูใช ระบบจะไมสามารถสงขอมูล
รหัสผานใหมนี้ไปยังอีเมลอื่นใดที่ไมไดระบุไวได

คําเตือน – ถาหากวาทานยังไมไดรับอีเมลแจงรหัสผานใหมพรอมลิงก กรุณาตรวจสอบการรับบริการอีเมลของทาน
วาไดคัดกรองจดหมายจาก noreply@turnitin.com ไปยังกลองจดหมาย spam หรือกลองจดหมายขยะหรือไม
และใหเพิ่มอีเมล noreply@turnitin.com เขาไปในบัญชีรายนามผูติดตอ หรือติดตอผูใหบริการอีเมลเพื่อขอ
ขอมูลเพิ่มเติม เพื่อเปนการตรวจสอบใหมั่นใจวากลองจดหมายของทานพรอมรับอีเมลแจงรหัสผานใหม
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หนาเฉพาะผูสอน The Instructor Homepage
เมื่อทําการ

เขาสูระบบในนามผูสอน (Instructor) จะปรากฎหนาเฉพาะของผูสอน (The Instructor
Homepage) ซึ่งสามารถเขาถึงหนาที่การทํางานที่สําคัญใน Turnitin ในหนานี้จะแสดงรายการชื่อผูที่เขาอยูใน
รายวิชา และรายวิชา (class) ที่ผูสอนไดสรางไว และยังรวมถึงแสดง class section ที่ผูสอนไดมอบหมายไว
(assigned) วาใหเปนผูชวยในการสอน (Teaching Assistant (TA))
ถาไมปรากฎรายชื่อผูลงเรียนในรายวิชา ใหไปดูที่ “Joining An Account” ในสวนการทํางานถัดไป
log in

รายวิชาที่เปดสอน (My Classes)
ปุม My Classes จะนํากลับไปสูหนาเฉพาะของผูสอน (The Instructor Homepage) ซึ่งจะปรากฎรายชื่อผูลง
เรียนและรายวิชาทั้งหมดที่ควบคุมดูแลโดยผูสอน (Instructor)

ขอมูลผูใช (User Info)
แฟมขอมูลผูใชประกอบไปดวย 2 สวนที่สําคัญ ไดแก ขอมูลสวนบุคคล (Personal Information) และการตั้งคา
เฉพาะบุคคล (user preferences)

ขอมูลสวนบุคคล (Personal Information)
ในสวนนี้เปนสวนที่ผูใชในการกรอกขอมูลที่เกี่ยวกับตัวเอง ซึ่งแบงไดเปน ขอมูลที่จําเปนตองกรอกและ
ขอมูลที่ผูใชสามารถเลือกที่จะไมกรอกลงไปตามดุลยพินิจของตัวเอง
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ชนิดของขอมูลที่ผูใชจําเปนตองใหขอมูล มีดังนี้
• ชื่อผูใช (User Name) ใน Turnitin จะใหใช e-mail เปนชื่อผูใช
• รหัสผาน (Password)
• ยืนยันการตั้งรหัสผานอีกครั้ง (Confirm Password)
• คําถามสวนบุคคลที่ใชเมื่อลืมรหัสผาน (Secret Question)
• คําตอบสําหรับคําถามสวนบุคคล (Question Answer)
• นามสกุล (Last Name)
• ชื่อ (First Name)
สวนอื่นๆของชนิดขอมูลนอกจากนี้ ผูใชสามารถเลือกที่ใหหรือไมใหขอมูลก็ไดตามแตดุลยพินิจของตัวเอง

การตั้งคาสวนบุคคล (User Preference)
ขอมูลที่ใหไวใน User Preference มีผลตอการแสดงรายละเอียดขอมูล
• ระบุประเภทผูใช (default user type)
o เลือกประเภทผูใช
• ระบุวิธีหรือรูปแบบการสงผลงาน (default submission type)
o เลือกวิธีหรือรูปแบบในการสงผลงาน ไดแก file upload, bulk upload, cut และ paste
• ตั้งคาจํานวนการแสดงผล (items per page)
o เลือกจํานวนผล (items) ที่ตองการแสดงตอหนึ่งหนา
• แสดงหนาประกาศ (show page info)
o สามารถเลือกเปด/ปด หนาขอความประกาศในดานบนสุดของแตละหนา
• รับขาวสารลาสุดจาก Turnitin Send me e-mail updates
o เลือก yes เพือ
่ รับขาวสารลาสุดเกี่ยวกับ Turnitin
• สราง (Use homepage link)
o เลือก yes เพื่อสรางการเชื่อมโยง (link) ไปยัง homepage (หนาจอเริ่มแรก) เพื่อสรางใหมีการ
เชื่อมโยง (link) ใหใสชื่อที่มีการเชื่อมโยงถึง (Link name) และระบุ URL ดานลาง
• ตั้งคาแสดงภาษา (default language)
o เลือกภาษาที่ใชในปุมคําสั่งตางๆ ใน Turnitin
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การเปลี่ยนประเภทผูใช (Changing User Type)
ประวัติขอมูลผูใชรายบุคคล (A single user profile) สามารถเขาถึงการทําหนาที่ในหลายอยางใน
Account ของ Turnitin รวมถึง หนาที่การทํางานตางๆ ของผูใชประเภทผูสอน (instructor), นักศึกษา
(students) และ administrator
ถาจะเขาไปที่หนา homepage ของนักศึกษา (students) หรือผูดูแลระบบ (administrator) จําเปนตอง
เปลี่ยนประเภทผูใชเสียกอน (user type) ตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการระบบตางๆ ตามความสามารถที่
จะทําไดของแตละประเภทผูใช โปรดไปดูไดที่คูมือแนะนํา

ขาวสารและประกาศ (Messages and Announcements)
คลิกที่ปุม message บนแถบเมนู เพื่อดูขาวสารหรือประกาศทีส่ ําคัญใน Turnitin
เครื่องหมาย ! ที่ปรากฎอยูทางขวาของปุม message จะแสดงถึงมีขาวสารหรือประกาศใหม หรือขาวสาร
หรือประกาศที่ยังไมไดเปดอาน
คําเตือน : ขอความแจงเตือนโดยเรงดวน อาจจะปรากฎทั้งสองแหงคือ หนาขาวสาร (message page) และ
ที่หนา homepage ของผูใช ซึ่งรวมไปถึงคําประกาศตารางเวลาการปดซอมบํารุง

ขอมูลเพิ่มเติม หรือคําแนะนําชวยเหลือ (Information and Assistance)
ปุม help เปนปุมที่ผูใชสามารถเขาถึงขอมูลความชวยเหลือแบบออนไลนในการใช Turnitin โดยได
จัดเตรียมขอมูลไวสําหรับใหความชวยเหลือผูใชไดแก คูมือการใชงานโดยละเอียด (user manuals), วิดีโออบรม
แนะนําการใช (training videos) และขอมูลที่จําเปนพื้นฐาน (knowledge bases) เกี่ยวกับ Turnitin ไวใหกับ
ผูใช
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พื้นความเขาใจใน Turnitin Knowledge Bases

เปนสวนที่ถูกสรางขึ้นเพื่อผูใชในการสืบคนคําแนะนํากับปญหา หรือขอสงสัยจากการใช
ปรับปรุงรายการคําถามทิ้งไปที่พบจากการใช Turnitin จะนํามาใสทันทีที่ไดรับคําถามนั้นมา

Turnitin

การ

คูมอื การใช Turnitin User Guide

คูมือการใชงาน download ไดจากหนา resource โดยมีใหเลือกทั้งฉบับยอ (Quick Start Guides)
และคูมือฉบับสมบูรณ (User Manuals) โดยเอกสารคูมือการใชจะอยูใ นรูปแบบ PDF ซึ่งงายในการพิมพและ
บันทึกจัดเก็บเปนไฟลอิเล็กทรอนิกส
วิดีโออบรมแนะนําวิธีการใช Turnitin (Training Videos)

วิดีโอแนะนําวิธีการใช Turnitin โดยละเอียด มีไวใหบริการกับผูใช ใหมใหรูจักหนาที่การใชงานตางๆ
ใน Turnitin และยังเปนการประหยัดเวลาของผูแนะนําหรือผูสอนวิธีการใช Turnitin

Join Account & Join Account (TA)
อนุญาตใหผูสอนเขารวมหรือสมัคร Account เพิ่มเติมไดอีกโดยที่ Turnitin Accounts อาจแบงแยก
ยอยเปนหลายระดับ เชน Institutional Administrator แยกยอยเปน
Department หรือ Campus ผูสอน (Instructors) บางคน อาจจําเปนตองเขารวมในหลาย Account ไป
พรอมกัน หรืออาจจะเขาไปเปนผูสอนในหลายสถาบัน
Account ID และ Password ของแตละ account จําเปนตองใชในการเพิ่ม account
การเพิ่มสวนประเภท class ใหมเปน master class ผูใชตองมี master class ID และ TA password
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การสรางรายวิชาใน Turnitin (Creating classes on Turnitin)
การสรางรายวิชาบนระบบ Turnitin เปนขั้นตอนแรกในการอนุญาตใหผูสอน (instructor) หรือนักศึกษา
นักศึกษา (students) เขาถึงและใชบริการตางๆ ที่สถาบันจัดไวให กิจกรรมการเรียนการสอน ผูสอน
(instructors) และนักศึกษา นักศึกษา (students) สวนมาก
Instructor จะใช class ใหการจัดการเหลานักศึกษาและการสงงานของนักศึกษา class หนึ่งอาจใชใน
หลาย courses แตทั้งนี้ไมแนะนําใหมี class ซ้ํากันในหลาย courses เนื่องจากจะเปนการเพิม่ ความยุงยากและ
ลําบากในการจัดการเกิดขึ้นในสถาบัน
ทั้งรายวิชา (class) และงานที่มอบหมาย(assignment) ผูสอนจะเปนผูสรางหรือกําหนดในที่เริ่มเปด
รายวิชา และเลือกวันปดรายวิชา เมื่อรายวิชานั้นปดไปแลว ขาวสารหรืองานมอบหมายในรายวิชานั้น ยังคงสามารถ
เปดอานไดอยู และไมสามารถสงงานที่มอบไดอีกหรือสรางงานมอบใหในนักศึกษาไดอีก ทั้งนี้ผูสอนสามารถที่จะ
ขยายวันปดรายวิชาตอไปไดอีก
รายวิชาใหม (New Classes) ควรจะสรางไวในแตละภาคการศึกษา (semester) หรือปการศึกษา
(school year) เมื่อมีกลุมนักศึกษาใหมที่ลงเรียนในสาขาวิชา (courses)
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การสรางรายวิชา (to create a class)
1.
2.

3.

4.
5.

คลิกที่ “add a class” บนหนา instructor homepage
บนหนาจอถัดไป ใหกรอกขอมูลดังตอไปนี้
a. ชื่อรายวิชา
b. รหัสผานก็ลงทะเบียนรายวิชา
เลือกวันปดของรายวิชา เมื่อวันปดสุดทายของรายวิชานั้นผานไปแลว รายวิชานั้นจะไมสามารถเขามาเพื่อ
สงงานมอบหมายในรายนั้นไดอีก ยกเวนรายวิชานั้นขยายวันปดออกไป
ถาผูสอนตองการใหนักศึกษาสามารถดู Originality Reports บนงานที่ตนเองสงมาได เลือก Yes
คลิก “Submit” เพื่อเพิ่มรายวิชาเขาไปในระบบ Turnitin ขอมูลเกี่ยวกับรายวิชาจะแสดงไวในหนาตาง
pop-up โดยจะมียืนยันดวย ID และ password

รายวิชาพนสภาพ Expired Classes
ทุกรายวิชา (class) ใน Turnitin จะมีวันสิ้นสุด เมื่อถึงวันสุดทายของรายวิชา รายวิชานั้นก็จะปดลงและจะ
จํากัดใหเฉพาะเขาไ ปอานขอมูลในรายวิชานั้นไดอยางเดียว ทั้งนักศึกษาและตัวผูสอนเอง (instructors) เอง จะไม
สามารถที่จะสงผลงาน วรรณกรรมหรือ peer reviews, สรางงานที่มอบหมาย(assignment) หรือ ใหคะแนน
หรือแก (mark) ผลงานวรรณกรรม โดยใช Grademark ไดเลย
ในรายชื่อ รายวิชาที่เปดอยูจะไมปรากฎชื่อรายวิชาที่สิ้นสุดหรือปดไปแลว แตถาตองการเรียกดูรายวิชาที่
สิ้นสุดไปแลวใหคลิกที่ “expired” จากแถบเมนูในหนา instructor homepage

คืนสภาพรายวิชา Reactivating on Expired Class
วันสิ้นสุดของรายวิชาสามารถขยายตอไปไดโดย instructor ปุม update จะใชในการขยายวันสิ้นสุดของ
รายวิชาตอออกไป โดยระบุวันสิ้นสุดใหมลงไป จากหนาจอ update ผูสอนสามารถเปลี่ยนวันสิ้นสุดของ
รายวิชาไดตามตองการ เมื่อระบุวันสิน้ สุดของรายวิชาแลว ใหคลิกที่ปุม “Submit” เพื่อบันทึกวันสิ้นสุดใหมของ
รายวิชานั้นลงไป
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การสรางงานที่มอบหมาย Creating Assignment
งานมอบหมายในรายวิชาตางๆ จะไดรับการสราง แสดงใหเห็นหรือปรับปรุงจากหนาจอ class
homepage instructor ตองคลิกที่ชื่อรายวิชา (class name) เมื่อตองการเขาถึงหนา class homepage
ขอสังเกต (Note) : ผูสอน (instructor) ที่มี Grade mark หรือ Grade Book จําเปนตองตั้ง post date ของงาน
ที่มอบในรายวิชา post date และเวลาที่ตองกําหนดหลังวันเริ่มและในวันสุดทายของการสงงานมอบในรายวิชา
การสรางงานทีม่ อบหมาย(To create an assignment)

1. คลิกที่ Create a new assignment บนหนา class portfolio
2. ในหนาถัดไปใหกรอกขอมูลดังตอไปนี้
1. ชื่อเรื่องของงาน (assignment titles)
2. คะแนน (point value) (เปนทางเลือก สามารถละขอมูลนี้ได)
3. งานหลักอื่นๆ (special assignment) (เปนทางเลือก สามารถละขอมูลนี้ได)
3. เลือกระยะเวลาของงานที่มอบหมายโดยกําหนดวันเริ่มและวันครบกําหนดสงงานทีม่ อบหมายในรายวิชา ทั้งนี้ยัง
สามารถเลือกระบุเวลาในการสง นักศึกษาสามารถสงงานไดเพียงครัง้ เดียวเมื่อวันและเวลาไดเริ่มใหสงได หลังจาก
เลยวันและเวลาของวันครบกําหนดสงงาน นักศึกษาจะไมสามารถสงงานไดอีก ... การเปดอนุญาตใหมีการสงงาน
หลังวันครบกําหนดได
ผูได Grade mark และ Grade book ตองเลือก post date จะดูคะแนนไดจากวันที่กําหนดไวใน post
date โดย post date จะมาหลังจากวันครบกําหนดสง (due date)
4. เลือก yes เมื่อตองการดูรายงาน Original Report ของ Assignment
5. คลิก Submit เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนดังกลาวขางบน
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Advanced Assignment Options
เมื่องานที่มอบหมาย (assignment) ไดถูกสรางขึ้นเรียบรอยแลว ผูใชอาจจะเลือกดูหรือเปลี่ยนแปลง
ทางเลือกอันใดอันหนึ่ง โดยคลิกที่ advanced assignment จะอยูที่ดานลางของหนา assignment creation
หรือ assignment update
Advanced Assignment options มีรายการทางเลือกและคําอธิบาย ดังนี้

รูปแบบการสรางรายงานตนฉบับสําหรับงานของนักศึกษาที่สง เขาระบบ
- immediately (first report is final) หมายถึง รายงานตนฉบับจะไดรับสรางขึน้ มาทันทีสําหรับทุก
ชิ้นงานที่นักศึกษาสงเขามาในระบบของ Turnitin นักศึกษาไมสามารถสงงานซ้ําใหมไดอีก กรณีที่จะสงงานซ้ํา
ใหม ผูสอนจะตองลบงานที่สงมาครั้งกอนออกไปเสียกอน
- immediately ( can overwrite report until due date) หมายถึง รายงานตนฉบับจะถูกสรางขึ้นเมื่อ
นักศึกษาแตละคนยื่นสงงานในครั้งแรก นักศึกษาอาจจะสงงานซ้ําใหมกี่ครั้งก็ได จนถึงวันครบกําหนดสง รายงาน
ตนฉบับสําหรับงานที่สงใหมในครั้งทีส่ องหรือครั้งตอๆ ไป ใชเวลา 24 ชม. กอนเริ่มการประมวลผล
ในการสราง รายงานตนฉบับระบบของ Turnitin จะเก็บเฉพาะงานชิ้นลาสุดที่สงมาเทานั้น สวนงานที่สง
ชิ้นกอนหนาจะถูกลบออกไปจากระบบ ดังนั้น ทั้งผูสอนและนักศึกษาจะพบเฉพาะงานชิ้นที่สงลาสุดเทานั้น
นักศึกษาสามารภเปรียบเทียบงานที่สงใหมกับงานที่สงครั้งกอนภายในชวงเวลากอนวันครบกําหนดสง ซึ่งอาจจะมี
ผลในการเปลี่ยนแปลงใน รายงานตนฉบับในวันครบกําหนดสง ในทางเลือกนี้จะเหมาะสําหรับนักศึกษาในการที่
จะตรวจดูและแกไขชิ้นงานของตนเองและยังสามารถเปรียบเทียบดูจาก รายงานตนฉบับไดอีกดวย อยางไรก็ตาม
นักศึกษาไมสามารถสงงานไดอีกเมื่อเลยวันครบกําหนดสงไปแลว
- On due date หมายถึง รายงานตนฉบับจะไมไดรับการสรางขึ้นสําหรับ ไมวางานใดก็ตามที่สงมาจนกวา
จะถึงวันและเวลาที่ครบกําหนดสง นักศึกษาอาจจะสงงานไดหลายครั้งเทาที่จําเปนจนครบกําหนดสง โดยจะไมมี
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การรายงานการไดรับงานที่สง (Receiving report) ยืนยันกลับมา การสงงานในครั้งที่สองหรือครั้งตอๆ ไป
อาจจะไมสามารถทําไดหลังจากเลยเวลาครบกําหนดสง
Late Submission

ผูสอนสามรถอนุญาตใหมีการสงงานที่มอบใหทําในรายวิชา หลังจากเลยเวลาครบกําหนดสงได โดยมี
ขั้นตอนการเปดใช ดังนี้
ไปที่เมนู Drop down แลวเลือก yes ในสวน Allow submission after the due date? โดยปกติคาที่
ระบบ Turnitin ตั้งไวจะเปน no เมื่อเปดใชงานนี้ นักศึกษาจะสามารถสงงานหลังจากเลยเวลาที่ครบกําหนดสงได
นักศึกษาผูที่สงงานหลังจากพนกําหนดสงจะมีเครื่องหมายสีแดงใน assignment inbox ตรงสวนของ
คอลัมนการสงงาน นักศึกษาจะไมสามารถสงงานซ้ําใหมไดอีกหลังจากพนวันและเวลาที่กําหนดสง แมวาการ
อนุญาตใหสงหลังพนกําหนดสงไดจะยังเปดใชงานอยูก็ตาม
ขอสังเกต: นักศึกษาที่ลงเรียนในรายวิชา อาจบังเอิญลงเรียนซ้ําหลายครั้งโดยไมทราบ นักศึกษาควรตรวจสอบวา
ไมพบชื่อของตนเองซ้ําอยูในรายชื่อนักศึกษาที่ลงเรียนในรายชวิชานั้นๆ หากผูสอนพบวาในรายชื่อนักศึกษาทีล่ ง
เรียนมีรายชื่อซ้ํากันอยู ผูสอนอาจระงับชื่อของนักศึกษารายนั้นไวเพื่อปองกันการสับสน งานใดก็ตามที่สงมาโดย
นักศึกษาที่ถกู ระงับชื่อไว ผูสอนจะไมสามารถเรียกดูไดเลย โดยสามารถศึกษาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลบชื่อ
นักศึกษาออกจากรายวิชา (class) ไดที่เมนูการจัดการนักศึกษา (Managing Students Section)

Database Submissions

สวน “Allow other papers to be checked against submission?” เปนสวนที่จะกําหนดใหงานที่
นักศึกษาสงมาแลวไปจัดเก็บเปนหลักแหลงขอมูลผลงานของนักศึกษา (Student paper database) โดยระบบ
Turnitin จะตั้งคาไวเปน “Yes” กลาวคือ อนุญาตใหเปรียบเทียบระหวางผลงานชิ้นอื่นๆ ที่สงมา ซึ่งจะชวย
ปองกันและตรวจจับการนําผลงานเดิมกลับมาสงใหม
ถาผูสอนตองการปองกันงานที่สงมาและจัดเก็บไวใน “Student paper database” ....นําไปใชตอใน
ภายหลังในการเปรียบเทียบ รายงานตนฉบับใหเลือก “No” งานที่มอบใดๆ (assignment) ซึ่งไมอนุญาตให
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ชิ้นงานของนักศึกษาที่สง มาจัดเก็บในแหลงขอมูล ไมสามารถที่จะมี the
การสืบคน

student papers databases

เพื่อใชใน

Database Sources for Similarity Reports

ผูสอนสามารถเลือกแหลงขอมูลที่ตองการตรวจเทียบซ้ํากับชิ้นงานที่สงมาในระบบ เพือ่ ระบุแหลงขอมูลที่ตองการ
และไมตองการในการตรวจสอบ ซึ่งแหลงขอมูลที่สามารถเลือกใชไดจะปรากฎใหเลือกที่ปุมถัดจาก Compare
submissions against these search target ซึ่งสามารถเพิ่มหรือลดจํานวนแหลงขอมูลที่ตองการตรวจสอบได

แหลงขอมูล Search targets

แหลงขอมูลในอินเทอรเนตเปนเนื้อหาและดัชนีจากขอมูลของเวบไซตทั้งปจจุบัน
และคลังขอมูลเกาของเวปไซตที่ Turnitin สํารองขอมูลดังกลาวไว (Current & Archival Web
content) มากกวา 9,000 ลานหนา
Periodicals วารสารและสิ่งพิมพวิชาการจากสํานักพิมพชั้นนํา กลุมสมาคมทางวิชาการ มากกวา 10,000
ชื่อ (Professional, academic and commercial journals and publications)
Student paper database ชิ้นงานที่นักศึกษา นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาสงเขามาในระบบ มากกวา
60 ลานชิ้นงาน (Student Paper)

• Internet

•
•

database

Changing Advanced Assignment Option Defaults

เลือกระบุคากําหนดนี้ใหเปนการตั้งคากําหนดแรก
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Revision Assignment
โดยปกติผูใชประเภทนักศึกษามีสิทธิ์ที่จะสงผลงานไดครั้งแรกตอหนึ่งงานที่ไดรับมอบหมายจากผูสอน ถา
ผูสอนตองการใหนักศึกษายื่นสงฉบับราง (drafts) โดยไมใชเปนการแกไขจากฉบับเดิมกอนหนา ผูสอนสามารถ
สราง assignment เพิ่มขึ้นมา โดยเลือกใชชนิด revision assignment
Create revision assignment

1. คลิกที่ “Create a new assignment” จากหนา “Class homepage”
2. เลือก “revision assignment” จากแถบรายการคําสั่งที่ Create a new
3. เลือกวา assignment ที่แกไขปรับปรุง ควรจะใชตามเงื่อนไขใด
4. กรอกคะแนนสําหรับ revision assignment (เปนทางเลือก)
5. เลือกวันเริ่ม (start date) , วันครบกําหนด (due date) (ถามี) , post date
6. พิมพคําแนะนําเพิ่มเติมหลักลงไป (เปนทางเลือก สามารถละขอมูลสวนนี้ได)
7. คลิกที่ปุม “Submit” เพื่อบันทึกตามเงื่อนไขที่ตั้งไว ซึ่งจะปรากฎเปนงานที่มอบหมายยอย (1a, 2a, 3b)
ในหนารายวิชาของผูสอน
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Getting your students started
เมื่อรายวิชา (class) และงานที่มอบหมาย (assignment) สรางเสร็จเปนที่เรียบรอยแลว ผูสอน
(instructor) หรือนักศึกษา (students) ก็พรอมจะเริ่มสง paper และใช Turnitin

Enrolling Students การขึ้นทะเบียนนักศึกษา
นักศึกษาจําเปนตองลงทะเบียนในรายวิชา (class) เพื่อสิทธิในการสงงาน (submit papers), เขาดูคะแนน
(access grade) หรือเขาดู press review assignment นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเองไดโดยใช
Class ID และ Class enrollment password มาใชในการสราง user profile ผูสอน (instructor) สามารถจะ
ลงทะเบียนนักศึกษาใน class ทีละคน หรือนํารายชื่อและอีเมลของนักศึกษามา upload เขาระบบ Turnitin
ถาผูสอน (instructor) เลือกที่จะเพิม่ ชื่อนักศึกษาลงไปใน class โดยตรง นักศึกษาแตละคนที่เพิ่มเขาไป
ระบบจะสรางขอมูล log in และ password ชั่วคราว สงอีเมลไปถึง อีเมลของนักศึกษาโดยอัตโนมัติ แตถาอีเมล
แอดเดรสของนักศึกษาไมถูกตอง นักศึกษาก็จะไมไดรับอีเมลที่แจง ID และ password ดังนั้น นักศึกษาที่ อีเมล
แอดเดรสไมถูกตองหรือมีปญหา ตองลงทะเบียนดวยตนเองโยใช Class ID และ enrollment password
Having Students Enroll

นักศึกษาที่ลงทะเบียนดวยตนเองใน Turnitin class จะตองมี หมายเลข
password ผูใชประเภทนักศึกษาจะไดสิทธิ์ในการเขา class ใน Turnitin

ID

และ

class enrollment
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เพื่อยืนยัน

คลิกบนปุม class stats บนหนา instructor
homepage class ID และ enrollment password จะปรากฎเหมือนเปนสวนหนึ่งของ class statistics ถามี
ความจําเปนที่ enrollment password ตองไดรับการเปลี่ยนแปลงหรือแกไข ผูสอนสามารถแกไขหรือลบเคาะ
วรรค หรือเปลี่ยนอักขระเปนตัวพิมพเล็ก ซึ่งอาจจะสงผลตอการลงทะเบียนของนักศึกษา ผูสอนก็สามารถกระทํา
ไดเชนเดียวกัน
การแกไข enrollment password ใหคลิกที่ปุม Update ในหนาจอ Turnitin instructor homepage
จากนั้น แกไขปรับปรุง password และคลิก submit เพื่อบันทึกสิ่งที่แกไข
class ID

และ

enrollment password

Enrolling students manually

ผูใชอาจจะเพิ่มนักศึกษาเขาไปในรายวิชา (class) เปนรายบุคคล โดยขอมูลที่ผูสอนตองกรอก คือ ชื่อ(first
name) นามสกุล (last name) และ อีเมล (email address) ของนักศึกษา นักศึกษาจะไดรับอีเมลการตอนรับเขา
สูระบบ Turnitin พรอมกับแจงวา ชื่อนักศึกษาไดลงทะเบียนใน class เรียบรอยแลว
ถาอีเมลของนักศึกษามีอยูแลวในบัญชีชื่อผูใชใน Turnitin (user profile) จะไดรับแตเพียง email ที่แจง
วาผูใชไดรับการเพิ่มชื่อและมีสถานะเปนนักศึกษา
ถาเปนอีเมลที่ไมเคยปรากฏอยูในบัญชีชื่อผูใช Turnitin มากอน นักศึกษาจะไดรับอีเมลขอความตอนรับ
จาก turnitin และ password ชั่วคราวที่ใชในการ log in เขาสูระบบ
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Enrolling student one by one

1. คลิกที่แถบ students เพื่อเปดดูรายชื่อนักศึกษาใน class จากหนา class homepage
2. คลิกที่ add student
3. กรอกขอมูลที่จําเปน ดังนี้ ชื่อ, นามสกุล และอีเมลแอดเดรส
4. คลิก “Submit” เพื่อลงทะเบียนนักศึกษา ผูใชจะไดอีเมลตอนรับสู Turnitin
Enrolling students from a list

ผูสอนอาจใชวิธีบรรจุขึ้น (upload) รายชื่อนักศึกษาเขาไปในรายวิชา (course) รายชื่อนักศึกษาตองไม
เกิน 100 รายชื่อ ถาขนาด class มีขนาดใหญกวา 100 คน อาจจะแยกเปนหลายบัญชีรายชื่อ (Multiple lists) ซึ่ง
แตละบัญชีรายชื่อสามารถ uploaded เปน...บัญชีรายชื่อ
รูปแบบไฟลที่ใชตองเปน Ms Word, Ms Excel, หรือ plain text (text) ชื่อ (name) นามสกุล (last
name) และ email address เปนขอมูลที่จําเปนตองมี รูปแบบไฟลจะมีรายละเอียดดังตอไปนี้
• Microsoft Word or Plain Text :
John,Doe,John Doe@schoolname.edu
• Microsoft Excel:

เมื่อรายชื่อนักศึกษามีอยู อาจจะ upload รายชื่อเหลานี้วางหนา student page
Enrolling a list of students

1. คลิกที่ student tab จากหนา class homepage
2. คลิกที่ add student เพื่อ upload รายชื่อนักศึกษา
3. คลิกปุม Browse เพื่อเรียกที่ตั้งทีจ่ ดั เก็ยไฟลรายชื่อนักศึกษา
4. คลิก Submit เพื่อ Upload ไฟลรายชื่อนักศึกษา
5. รายชื่อนักศึกษาจะปรากฏขึ้น ตรวจสอบขอผิดพลาดจากรายชื่อที่ปรากฏ คลิก “Yes, submit” เมื่อ
ไฟลขอมูลทั้งหมดถูกตองและนํารายชื่อเหลานี้เขาระบบ หากพบวาไฟลรายชื่อไมถูกตอง ใหเลือก “No, go
back” และเลือกไฟลรายชื่อนักศึกษาใหมในขั้นตอนที่ 3
6. เมื่อเลือก “Yes” หนาจอในขั้นตอนสุดทายจะปรากฏขึ้นพรอมทัง้ แสดงรายชื่อนักศึกษาที่ไดลงทะเบียน
เขาไปใหม คลิก return เพื่อกลับไปยังหนา class student
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Enrollment Email

เมื่อนักศึกษาไดลงทะเบียนแลวใน class จะมีการสงอีเมลยืนยันไปยัง อีเมลแอดเดรสของนักศึกษาที่ใหไว
โดยเร็วที่สุด หากนักศึกษามีประวัตขิ องผูใช Turnitin อยูแลว ขอความในอีเมลจะแจงเพียงวาการลงทะเบียนใน
class ใหมเรีบยรอยแลว แตถา email address นั้นไมพบอยูใ นประวัติผูใช Turnitin ในอีเมลที่สงถึงนักศึกษา
จะแจง password ชั่วคราวและวิธีการ login
แฟมขอมูลนักศึกษาใหม (New student user profiles) ที่ไมเคย log in เขาสูระบบ Turnitin จะไดรับ
การแจงดวยอักษรเนนย้ําสีชมพู (a pink highlight) เหนือวันที่ลงทะเบียนทางซายของชื่อนักศึกษาบนหนารายชื่อ
นักศึกษา
Resending New User Enrollment Email

อีเมลตอนรับสู Turnitin ซึ่งรวมถึง password ชั่วคราวใหกับนักศึกษาที่ยังไมเคย login เขาสูระบบ
Turnitin ผูสอนสามารถสงใหมอีกครั้งได ผูสอนยังสามารถเปลี่ยนแปลง แกไข email address ขอมูลชื่อที่ไม
ถูกตอง ในกรณีที่นักศึกษาไมสามารถใช email address ที่ใชลงทะเบียนไวไดอีกตอไป
นักศึกษาที่ไมไดรับอีเมลแจงการลงทะเบียน ใหกลับไปตรวจดูวาอีเมลที่สงไปนั้นอยูที่จดหมายขยะ (junk
mail) หรือตัวกรองอื่นๆ ที่ใชในอีเมลนั้นหรือไม และตรวจสอบเพื่อใหแนใจวาอีเมลเหลานั้นยอมรับอีเมลจาก
noreply@turnitin.com และ helpdesk@turnitin.com กอน ผูสอนจะสงอีเมลตอนรับจาก turnitin กลับไปอีกครั้ง
นักศึกษาที่ไดเคย log in เขา turnitin แลวไมสามารถที่จะแกไขขอมูลไดจากผูสอนไดอีก นักศึกษาตองใช
ปุม “Forgot your password” ในหนา turnitin homepage
How to resend welcome email

1. คลิกที่ class name และเลือกที่แถบสีเทา ที่คําวา student อยูเหนือรายชื่อหัวเรื่อง Assignment หนา
student นักศึกษาผูที่ไมเคย log in ที่ยังกรอกขอมูลในประวัติไมสมบูรณ จะปรากฏอักษรแจงเตือนสีชมพู
(pink highlight) อยูเหนือวันที่ในคอลัมน enrolled ทางซายของคอลัมน student name
2. คลิกที่ อักษรแจงเตือนสีชมพู (pink highlight) เพื่อลงอีเมล เพื่อเปดการแกไข Turnitin อีกครั้ง

3. ตรวจสอบขอมูลผูใชอีกครั้ง และเปลี่ยนขอมูลใหถูกตองถาจําเปน ถาตองการสงอีเมลใหมอีกครั้ง คลิกที่
ปุม Submit สําเนาของ welcome email จะถูกสงไปพิมพ
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ขอสังเกต: นักศึกษาที่ไมพบ pink highlight ตองใช Turnitin password เพื่อตั้งคาระบบใหมอีกครั้งในกรณีที่
นักศึกษาลืม หรือทํา password สูญหาย โดยเขาไปที่ www.turnitin.com และคลิกที่ forgot your password

การสงงาน Submitting Papers
ผูสอนที่สามารถเขาใชงานบัญชีสถาบันในระบบ Turnitin แลวสามารถสงงานไดจากสี่รูปแบบดังนี้
• File upload
การสงไฟลงานชิ้นเดียวเลือกโดยผูสอน
• Bulk upload
การสงไฟลมากกวาหนึ่งชิ้น เหมือนกันการแนบไฟลกับอีเมล
• Cut and paste การสงขอความที่ตัดและวางในกลองขอความเพื่อสงในกลองรับงาน ซึ่งอาจใชกับงานที่
ไมสามารถสงโดยการสงไฟลแบบแรก การสงงานแบบนี้ไมสามารถสงภาพหรือสิ่งที่ไมใชตัวอักษร มีเพียง
ตัวอักษรเทานี้ที่ยอมใหสงได
• Zip file
การสงไฟลงานมาตรฐานที่บรรจุไฟลจํานวนมากถึง 100 MB หรือ 1,000 ไฟล
File Types and Size

ประเภทของไฟลและขนาดที่ระบบ Turnitin สามารถรองรับการใชงานได ไดแก
•
•
•
•
•
•
•

Microsoft Word® (including Word 2007)
Corel WordPerfect®
HTML
Adobe PostScript®
Plain text (TXT)
Rich Text Format (RTF)
Portable Document Format (PDF)

สวนขนาดไฟลตองไมเกิน 10.48576 MB ไฟลที่ขนาดใหญกวาที่กําหนดตองเอาสวนที่ไมใชขอความออกเพื่อลด
ขนาด ไฟลที่มีการปองกันโดยรหัสผาน ไฟลที่มีการซอนงาน ไฟลระบบ และไฟลเปดอานอยางเดียวจะไมสามารถ
สงได ในกรณี zip file ตองมั่นใจวาทุกไฟลตองเปนไฟลที่สามารถสงได
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Cut and Paste Submissions
การสงงานแบบนี้จํากัดเฉพาะการสงขอความอยางเดียวเทานั้น
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Zip File Uploads
ผูสอนสามารถสงงาน Zip file ไดถึงขนาด 100 MB หรือประมาณ 1,000 ไฟล ถาหากวาขนาด zipfile ใหญ
กวาที่กําหนดระบบจะปฏิเสธการสงงานดังกลาว
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กลองรับงาน Assignment Inbox
สําหรับแตละชิ้นงานที่มอบหมายในรายวิชา (งานที่มอบหมาย) จะมีกลองรับงานเพื่อรับงานที่สงจากนักศึกษาและ
ผูสอน เพื่อเขาสูกลองรับงานใหเลือกคลิกสัญรูป inbox ในหนาเฉพาะรายวิชา

องคประกอบกลองรับงาน Elements of the Assignment Inbox
กลองรับงานจะสามารถจัดเรียงงานทีม่ อบหมายที่ถูกสงเขามาตามขอมูลที่ระบุไวได เชนการลําดับตามชื่อผูแตง
author จะลําดับตามชื่อสกุลจาก A ถึง Z โดยเลือกคลิกบนหัวคอลัมน ถาเลือกอีกครั้งจะสลับลําดับจาก Z ถึง A
หัวคอลัมนในกลองรับงานไดแก :
• author – คอลัมนนี้จะแสดงรายชื่อของนักศึกษาที่ไดลงทะเบียนแลว และรายชื่อที่จัดไวเพื่อใหผูสอนที่ยัง
ไมไดลงทะเบียนสงงานในงานที่มอบหมายนี้ เลือกคลิกที่ชื่อของผูแตงเพื่อดูขอมูลผูแตง นักศึกษาที่ได
ลงทะเบียนแลวจะขีดเสนใตและเปนตัวอักษรสีน้ําเงิน
• title – แสดงหัวของานที่มอบหมายที่ถูกสงเขาระบบ ถาหากวายังไมไดสงจะแสดงคําวา -- no
submission -- เลือกคลิกที่ชื่อหัวขอเพื่อเรียกดูงานที่มอบหมายชิ้นนี้แบบตัวอักษรเทานั้น ไมแสดงผล
แบบรายงานตนฉบับใหผูสอน
• report – คอลัมนรายงานผลจะแสดงผลของรายงานตนฉบับปรากฎเปนแถบสีตามระดับของการเทียบซ้ํา
100% หมายความวา ‘fully similar’(ซ้ําทั้งหมด), 0% หมายความวา ‘no similarity’ (ไมซ้ําเลย)
สวนแถบสีเทานั้นหมายความวารายงานตนฉบับนี้ยังไมเสร็จสิน้ การดําเนินการเทียบซ้ํา สําหรับ -- ที่ปรากฎ
ในรายงานตนฉบับหมายความวารายงานนี้ไมถูกสรางขึ้นเนื่องจากขอกําหนดที่ผูสอนไดกําหนดไว เมื่อ
เลือกคลิกบนแถบสีเหลานั้น ระบบจะเรียกเปดรายงานตนฉบับนั้นออกมา
• gm – คอลัมนนี้จะแสดงการภาพในระบบ GradeMark ชิ้นงานสีดําและสีแดงแสดงวาสามารถใชงาน
GradeMark ได สวนสีขาวแปลวาไมสามารถใชได เชนเดียวกัน -- จะระบุวายังไมมีงาน GradeMark สง
เขามา
• file – คอลัมนี้แสดงชนิดของงานที่สงเขามาในระบบ และ -- แปลวายังไมมีงานสงเขามา เลือกคลิกบนสัญ
รูปเพื่อดาวนโหลดเพื่อเก็บบันทึกชิ้นงานในรูปแบบเดียวกับที่นักศึกษาสงงานเขามา
• Paper ID – คอลัมนี้แสดงเลขที่ของงานที่สงเขามาในระบบ และ -- แปลวายังไมมีงานสงเขามา ซึ่งเปน
เลขเดียวกันกับที่นักศึกษาไดรับเมื่อสงงาน
• Date – คอลัมนี้แสดงวันที่สงงาน ถาหากวันที่ที่สงเปนตัวอักษรสีแดงแสดงวาเปนการสงงานลาชา (late
submission) เกินกําหนดวันสงงาน (due date) แสดงเปนรูปแบบ เดือน-วันที่-ปค.ศ. ถาหากวายังไมมี
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งานสงเขามาในระบบ และเลยกําหนดวันสงงานแลวจะปรากฎคําวา (late) สีแดง แตถาหากวายังไมมีงาน
แตอยูในกําหนดสงงานจะปรากฎ -- ในคอลัมน
show: drop down menu สําหรับรายการที่แสดงไวในเมนูแสดง (Show) นั้น อนุญาตใหผูสอนสามารถเลือก

แฟมงาน (folder) เพื่อเรียกดู คากําหนดแรกนั้นทุกงานที่มอบหมาย (all papers) จะอยูในแฟมงานใหม (new
folder) สําหรับแฟมงานที่สามารถเลือกใชได ไดแก new, viewed, และ marked ซึ่งชิ้นงานทั้งหมดสามารถยาย
ไปยังแฟมงานที่กําหนดไดเพียงแฟมใดแฟมหนึ่ง และเมื่อเรียกดูแฟมงานใดก็จะปรากฎเฉพาะงานที่อยูภายในแฟม
งานนั้นเทานั้น

สําหรับรายการนี้จะแสดงชิ้นงานที่ปรากฎในรายงานผลการเทียบซ้ําของรายงานตนฉบับ
วาอยูในระดับใด และผูสอนสามารถเลือกดูเฉพาะชิ้นงานที่อยูในกลุมระดับผลการเทียบซ้ําที่ตนเองสนใจอยูได เมื่อ
ทําเครื่องหมายในชองแถบสีที่ตัวเองสนใจ
ระบบจะเรียกเฉพาะงานทีม่ อบหมายที่อยูในชวงแถบสีนั้นออกมา
เทานั้น

show: check box list

submit button เปนปุมสําหรับการปอนงานเขาสูระบบ

และ move to เปนปุมสําหรับจัดการชิ้นงานทั้งหมด โดยเลือกทําเครื่องหมายหนาชื่อผูแตง
เพื่อทําลาย ดาวนโหลด หรือยายขอมูลจากนั้นเลือกปุมทั้งสามทางดานบนเพื่อดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง

delete, download

เปนปุมแสดงเลขหนา ถาหากมีงานที่มอบหมายจํานวนมากและเกินกวาหนึ่งหนาจะสามารถเรียกดูงานที่
มอบหมายที่อยูในหนาอื่นๆ ไดโดยเลือกคลิกบนเลขหนาที่สนใจ
page
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การเรียกดูชิ้นงาน Viewing Papers
ทุกชิ้นงานในระบบสามารถเรียกดูแบบออนไลนไดทันที
โดยไมตองเรียกบันทึกลงในเครื่องคอมพิวเตอรกอน
ผูสอนเพียงเลือกบนชื่อของชิ้นงานในรายการชื่อชิ้นงานจากนั้นระบบจะเปดชิ้นงานนั้นพรอมขอมูลการสงงาน

การดาวนโหลดชิ้นงาน Downloading Papers
ผูสอนสามารถเรียกดูและดาวนโหลดงานที่สงเขามาได โดยเลือเลือกคลิกาวนโหลดแบบตอชิ้นงาน หรือหลาย
ชิ้นงานใน zip file ก็ได ผูสอนที่อยูในบัญชีสถาบันที่สามารถใชงาน GradeMark และ Peer Review ไดนั้น
สามารถเลือเลือกคลิกาวนโหลดแบบ PDF ของงานที่สงเขามาหรือรูปแบบดั้งเดิมของงานก็ได
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การเรียกดูรายงานตนฉบับ Viewing Originality Report
รายงานตนฉบับจะแสดงดัชนีการเทียบซ้ําของงานที่สงเขามา ซึ่งจะบงชี้ระดับเปอรเซ็นตความเหมือนกันระหวาง
ชิ้นงานที่สงกับแหลงขอมูลในระบบที่เลือกไว
ซึ่งทุกขอความที่ปรากฎวาซ้ําในระบบจะสามารถลิงกไปดู
แหลงขอมูลเหลานั้นได
การเปดดูรายงานตนฉบับ Opening the Originality Report

สามารถเรียกดูรายงานตนฉบับไดจากแถบสีที่ปรากฎในคอลัมนรายงาน (report) ซึ่งจะมีตัวเลขระดับเปอรเซ็นต
ของการเทียบซ้ําแสดงไวในแถบสีนั้นๆ ดวย ซึ่งแตละแถบสีจะไลไปตั้งแตสีน้ําเงินไปถึงสีแดง
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การจัดการกลองรับงาน Organizing the Assignment Inbox

เสนอหลายหลายทางเลือกใหกับผูสอนในการจัดการกลองรับงานเพื่อชวยใหสามารถควบคุมจัดการ
รายวิชาขนาดใหญ หรืองายตอการจัดประเภทงานสงและรายงานตนฉบับไดอยางรวดเร็ว
รายการตอไปนี้เปนวิธีการที่ชวยใหผูสอนจัดการกลองรับงานไดสะดวกยิ่งขึ้น
sorting by column header (จัดเรียงตามชื่อคอลัมน) – เลือกคลิกที่ชื่อคอลัมนใดที่ลูกศรทางดานขวา ไดแก
author, title, date, หรือ report ถาคลิกครั้งที่สองจะเปนการจัดเรียงใหมในทิศทางตรงขาม อยางเชน A-Z
กลายเปน Z-A
Turnitin

(จัดเรียงตามประเภทแฟมงาน) – ผูสอนสามารถเลือกและยายชิ้นงานไปยังแฟมงานที่เรียกดู
แลว (viewed) และแฟมงานที่ทําเครื่องหมายไว (marked) โดยทําเครื่องหมายในกลองทางดานซายติดกับชื่อผู
แตง และเลือกปุม move to เพื่อเลือกแฟมงานเปาหมายที่ตองการจากการคลี่ลงเพื่อดูรายการแฟมงานที่ตองการ
จากนั้นเลือกคลิกปุม submit
sorting by folder

(เรียกดูรายงานตนฉบับตามระดับการเทียบซ้ํา) - รายงาน
ตนฉบับทุกเลมจะปรากฎแถบสีแสดงระดับเปอรเซ็นตการเทียบซ้ําอยู
ผูสอนสามารถเลือกเพื่อเรียกดูรายงาน
ตนฉบับที่อยูในระดับเปอรเซ็นตการเทียบซ้ําที่ทานสนใจ โดยเลือกแถบสีจากนั้นเลือกคลิกที่ลูกศรสีแดง

viewing by selected originality report indices
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(ลบชิ้นงานที่ไมตองการ) – ผูสอนสามารถเลือกชิ้นงานที่ตองการลบทิ้ง โดยเลือก
ทําเครื่องหมายดานหนาชองที่ติดกับชื่อผูแตงจากนั้นเลือกคลิกปุม delete งานชิ้นก็จะถูกลบออกจากกลองรับงาน
แตยังคงมีขอมูลอยูในแหลงขอมูลงานสง (submission database)

deleting unwanted papers

เรียกดูงานสงชา Viewing Late Submissions
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนแลวจะปรากฎรายชื่อในกลองรับงาน ถานักศึกษายังไมไดสงงานมา --no
submission --จะแสดงไวแทนชื่อชิ้นงาน เพี่อเรียกดูรายชื่อนักศึกษาที่ยังไมไดสงใหเลือกคลิกบนหัวคอลัมน
title เพื่อลําดับตามรายชื่อชิ้นงาน
โปรดทราบวา ระบบอาจมีความผิดพลาดจากการสมัครเขาใชงานในระบบมากกวา 1 ครั้งของนักศึกษา ซึ่ง
ทําใหปรากฎทั้งการสงงาน และยังไมไดสงงาน --no submission-- เพื่อตรวจสอบใหแนใจวานักศึกษาทานนั้น
ไดสงงานเขามาในระบบหรือยังใหเลือกคลิกที่หัวคอลัมน author เพื่อจัดเรียงตามรายชื่อผูแตง เพื่อดูรายชื่อซ้ําที่
อาจเปนไปได
ถาหากวางานที่สงเขามาชากวาวันกําหนดสงจะปรากฎวันที่สงเปนตัวอักษรสีแดง แตถายังไมไดสงงานเขา
มาจนกระทัง่ เลยกําหนดสงแลวจะปรากฎคําวา late ดวยตัวอักษรสีแดงในคอลัมน date
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การจัดการนักศึกษา Managing Students
ผูสอนสามารถเขาใชงานแฟมขอมูลรายวิชา (class portfolio) จากนั้นเลือกหนารายนามนักศึกษาเพื่อเลือกติดตอ
เปนรายบุคคล เลือกพักการเรียน เพิ่มรายชื่อนักศึกษา ไมอนุญาตใหเขาสงงาน หรือติดตอผานทางอีเมล
เลือกแถบ students ทางดานบนของหนาเฉพาะรายวิชา (Class) เพื่อเรียกดูรายชื่อนักศึกษาทั้งหมด

องคประกอบของหนาเฉพาะนักศึกษา Student Page Features
view student class portfolio – เลือกรายชื่อของนักศึกษาเพื่อเรียกดูแฟมขอมูลรายวิชาของนักศึกษา

e-mail student – เลือกคลิกอีเมลที่ตองการเพือ
่ สงอีเมลไปหานักศึกษาโดยใชอีเมลของผูสอนที่กําหนดไว

e-mail all students

– เลือกคลิกปุม e-mail

all students

เพื่อเปดหนาแตงจดหมายและอีเมลไปยังนักศึกษา

ทุกคนภายในรายวิชานี้

–สามารถเลือกล็อกหรือปลดล็อกนักศึกษาจากรายวิชานี้ได เมื่อตองการลอกนักศึกษา
ในระบบใหเลือกคลิกจากปลดล็อก (สัญรูปแมกุญแจสีเขียว) เปนลอก (สัญรูปแมกุญแจสีแดง) ถานักศึกษาอยูใน
สภาพถูกลอกแลว จะไมสามารถเขารายวิชาไดอีกตอไป
lock/unlock a student
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– เลือกคลิกที่ปุม x ตรงปุม drop ทางดานขวาของอีเมลนักศึกษา เพื่อถอนนักศึกษาทานนี้
ออกจากรายวิชานี้ นักศึกษาที่ถูกพักการเรียนโดยไมไดตั้งใจสามารถเลือกเพิ่มนักศึกษาทานนั้นเขามาใหมไดอีก
ครั้ง แตวาตองใชชื่ออีเมลเดิมเพื่อใหสามารถเขาใชงานในรายวิชานี้ และเรียกดูงานเกาไดดังเดิม
remove a student

คําเตือน – การพักการเรียนจากแตละรายวิชาควรเปนไปโดยวิจารณญานของผูสอนเมื่อเห็นวาแฟมขอมูลรายวิชา
และงานที่สงเขามาของนักศึกษาทานนั้นไมจําเปนอีกตอไป นักศึกษาที่ถกู พักการเรียนจะไมสามารถเขาสงงานใน
รายวิชานั้นไดอีกตอไปแมวาจะมีเลขประจํารายวิชาและรหัสผาน (Class ID and Enrollment password)
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คําแนะนํา Introduction
การสงงานทัว่ ไปผานระบบ Turnitin จะถูกสรางเปนรายงานตนฉบับ ซึ่งรายงานตนฉบับนี้เปนการรายงาน
ผลจากการเปรียบเทียบขอความของชิ้นงานที่สงเขามากับแหลงขอมูลที่เลือกไว
ซึ่งแหลงขอมูลที่รอบรับการ
เปรียบเทียบไดแก ขอมูลจากอินเทอรเนตทั้งที่เปนปจจุบันและที่สํารองไวในคลังขอมูล, คลังงานเกาของชิ้นงานที่
ถูกสงเขามา และสิ่งพิมพทางวิชาการไดแก วารสาร, สิ่งพิมพตอเนื่อง และหนังสือตางๆ ถาหากขอความสวนใด
สวนหนึ่งปรากฎวามีการเทียบซ้ํากับแหลงขอมูลระบบจะรายงานผลการเทียบซ้ําดังกลาวเปนระดับเปอรเซ็นตใน
กลองรับงาน
แมวารายงงานตนฉบับนี้จะสรางขึ้นมาเพื่อเปนเครื่องมือในการในการชวยระบุ หรือตอบขอสงสัยในตัว
ชิ้นงานวาไดมีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือคัดลอกบทความอื่นหรือไม
ความเปนจริงประการหนึง่ ที่สําคัญคือระบบ
ตรวจสอบเพือ่ ปองกันการละเมิดลิขสิทธิ์ผลงานวิชาการนี้ยังชวยเปนเครื่องยับยั้งทัศนคติดานลบ ใหนักศึกษาหรือ
ผูผลิตผลงานทางวิชาการไดตระหนักถึงความรับผิดชอบตอผลงาน และความรอคอบในการผลิตผลงานวิชาการ
เหลานั้น รวมทั้งใหความพิถีพิถันเพือ่ ดําเนินตามมาตรฐานการอางอิงและการทําบรรณานุกรม

รายงานตนฉบับ Originality Reports
รายงานตนฉบับจะแสดงผลการเทียบซ้ําทั้งหมดตามลําดับจากสูงสุด เมื่อรายงานตนฉบับสามารถเรียกดูได
แลวจะแสดงสัญรูปตามระดับสีที่คอลัมนรายงาน (report) พรอมกับตัวเลขเปอรเซ็นตที่พบการเทียบซ้ํา ถาหากวา
รายงานตนฉบับนั้นยังไมเสร็จเรียบรอยจะเปนแถบสีเทา รายงานที่ไมสามารถสรางเปนรายงานตนฉบับไดจะไม
ปรากฎสัญรูปในชองรายงาน

39 | P a g e

ขอสังเกต - การแกไขทับงานเดิม หรือการสงงานใหม ไมสามารถดําเนินการไดภายใน 24 ชั่วโมงแรกนับจากการ
สงงานครั้งลาสุด ซึ่งระยะเวลาดังกลาวจะเปนไปโดยอัตโนมัติ และการสงชิ้นงานใหมนี้จะถูกรายงานโดยไมมีการ
เทียบซ้ํากับงานชิ้นกอนหนา
สีตางๆของสัญรูปจะแสดงถึงระดับความเหมือน/เทียบซ้ําทั้งหมดของชิ้นงาน
ขอความซ้ําที่ตรวจสอบได ระดับเปอรเซ็นตั้งแต 0% ถึง 100% รายการดัชนีไดแก

ซึ่งคํานวณจากปริมาณ

น้ําเงิน ไมพบขอความซ้ํา
เขียว พบขอความซ้ําตั้งแต 1 คําถึง 24 %
เหลือง พบขอความซ้ําตั้งแต 25 – 49%
สม พบขอความซ้ําตั้งแต 50 – 74%
แดง พบขอความซ้ําตั้งแต 75 – 100%
ขอสังเกต – ซึ่งดัชนีที่แสดงนี้มิไดเจตนาสะทอนวางานที่มอบหมายในระบบ turnitin นี้เปนทั้งชิ้นงานที่ลอก หรือ
มิไดคัดลอกจากบทความอื่นใด รายงานตนฉบับเปนเพียงเครื่องมือชวยใหผูสอนไดทราบถึงแหลงขอมูลที่ปรากฎวา
มีขอความเหมือนกับขอความในชิ้นงานของนักศึกษา การพิจารณาวาชิ้นงานใดเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือเจตนา
คัดลอกโดยไมระบุแหลงที่มานั้นจะตองเปนไปโดยวิจารณญาณของผูสอน และการกําหนดมาตรฐานของสถาบัน

การเรียกดูรายงานตนฉบับ Viewing Originality Reports
การเรียกดูรายงานตนฉบับนั้นสามารถเลือกรูปแบบใดก็ตามในสี่รูปแบบ
รายงานนั้นก็เปนไปตามรูปแบบความตองการของทานผูสอน ไดแก
o

o

ซึ่งแตละแบบของการเลือกดู

รูปแบบ Cumulative View (แสดงรายงานตามลําดับการเทียบซ้ําสูงสุด) รูปแบบนี้จะแสดง
รายการขอมูลที่มีการเทียบซ้ําทั้งหมดที่พบจากแหลงขอมูลในระบบ Turnitin ซึ่งแจกแจงเปน
ลําดับสี จากระดับเปอรเซ็นซ้ําสูงสุดถึงต่ําสุด เฉพาะขอมูลที่ถูกตองที่สุดเทานั้นที่จะแสดงผล
ออกมา และทุกขอความซ้ําที่ขีดเสนใตจะสามารถเรียกดูแบบ single source ได
รูปแบบ Single source (แสดงรายงานแมซ้ําเพียงคําเดียว) รูปแบบนี้ผูใชสามารถเรียกดูขอความ
ฉบับเต็มทั้งหมด หรือบางสวนเพื่อดูบริบท ในการเปรียบเทียบขอความซ้ําระหวางชิ้นงานกับ
แหลงขอมูลในระบบ Turnitin รูปแบบนี้จะแสดงเนื้อความที่ถูกเทียบซ้ําทั้งหมดอยางครบถวน ซึ่ง
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o

o

รวมทั้งขอความซ้ําที่อาจถูกซอนไวจากรูปแบบ cumulative view โดยเปนขอความที่ซ้ํากับ
ขอความอื่นที่การเทียบซ้ําสมบูรณกวา
รูปแบบ Quick view (รายงานทั่วไป) รูปแบบนี้แสดงใหผูสอนเขาใจไดงายลําดับตามสีที่ระบุการ
เทียบซ้ําจากมากไปนอย และเปนรูปแบบสําหรับการพิมพ
รูปแบบ Direct source comparison (เปรียบเทียบแบบดานตอดาน) รูปแบบนี้แสดงใหเห็นการ
เปรียบเทียบซ้ําระหวางชิ้นงานและแหลงขอมูลของ Turnitin อยางครบถวนและแสดงแบบดานตอ
ดาน ทําใหผูสอนเปรียบเทียบไดงาย

ขอสังเกต – ถาหากวาแหลงขอมูลที่ถูกตรวจซ้ําเปนงานของนักศึกษา (Student paper) ที่เปนคนในรายวิชา
เดียวกันกับชิ้นงานที่สงและดูแลโดยผูใชซึ่งเปนผูสอนเอง
ชิ้นงานนี้จะสามารถแสดงใหเห็นในรูปแบบการ
เปรียบเทียบดานตอดานไดและแสดงใหเห็นแถบสีของขอความซ้ํา
แตนักศึกษาไมสามารถเรียกดูจากรายงาน
ตนฉบับได
แตถาหากวาชิ้นงานดังกลาวถูกดูแลดวยผูสอนทานอื่น ระบบจะไมสามารถแสดงใหเห็นการเปรียบเทียบ
โดยตรงได ถาหากตองการเรียกดูชิ้นงานนี้ ผูสอนตองรองขอเพื่อเรียกดูขอมูลตนฉบับจากผูสอนทานนั้นโดยผาน
ระบบการรองขอซี่งระบบไดเตรียมไวจากปุมเรียกขอขอมูลนี้ ระบบ Turnitin จะสรางอีเมลแจงอัตโนมัตไิ ปยัง
ผูสอนที่ดูแลชิ้นงานนั้น ผูสอนสามารถตอบกลับผานทางอีเมลไดถาหากวาผูสอนอนุญาตใหดูชิ้นงานตนฉบับได
จะไมมีชิ้นงานของนักศึกษาใดก็ตามที่สามารถเรียกดูโดยผูใชทานอื่นไดภายใตระบบของ Turnitin
เพื่อเปดรายงานตนฉบับ ใหคลิกบนสัญรูปในคอลัมนรายงาน รายงานตนฉบับจะเปดในหนาตางใหม ถา
หากวาหนาตางใหมไมถูกเปดมา ผูใชตองตั้งคาบนเบราเซอรของทานใหอนุญาตเปดอาน หนาตาง pop-up จากเวบ
ไซตนี้ได

สารบัญรายงานตนฉบับ (Originality Report Content)
•

รายงานตนฉบับจะแสดงเปนสามสวนหลักดวยกันในรูปแบบแรก ไดแก
ขอมูลชิ้นงาน (Paper information) จะแสดงไวที่ดานบนของรายงานซึ่งแสดงรายละเอียดของการสงงาน
ไดแก หัวขอ รายละเอียดผูสง จํานวนคํา และวันเวลาที่งานชิ้นนี้ถูกสรางเปนรายงานตนฉบับ
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•
•

เนื้อหา (Paper text) งานที่สงเขามาในระบบจะแสดงใหเห็นเฉพาะตัวอักษรเทานั้น ขอความที่ปรากฎวา
ซ้ําจะถูกแสดงไวดวยแถบสีตางๆ ตามลําดับการเทียบซ้ํากับแหลงขอมูลทางดานขวาของรายงานตนฉบับ
แหลงขอมูลซ้ํา (Matching source) รายการแหลงขอมูลซ้ําของแถบสีของขอความนั้นๆ จะปรากฎไวทาง
ดานซายของรายงานตนฉบับ

รูปแบบแสดงผล (Mode Menu)
สําหรับรูปแบบการแสดงผลสามารถคลี่เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงใหตรงกับความตองการของผูใช
โดยรูปแบบแรกที่กําหนดไวเปนแบบ Cumulative view ซึ่งจะแสดงใหเห็นรายการที่ปรากฎการเทียบซ้ําจาก
ลําดับสูงสุด
เพื่อเปลี่ยนรูปแบบการเรียกดูการแสดงผลของรายงานตนฉบับ
คลิกเรียกดูโดยคลี่เพื่อเรียกหารูปแบบ
รายงานที่ตองการ หนาตางเบราเซอรจะเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลใหเปนไปตามรูปแบบที่เลือกอยางอัตโนมัติ

การเปลี่ยนรูปแบบการเรียดู (Changing Viewing Mode)
รูปแบบแรกของรายงานตนฉบับจะแสดงแบบลําดับการเทียบซ้ําสูงสุด ในบางกรณีขอความที่ซ้ํานอยๆ อาจ
ถูกบดบังจากขอความซ้ําที่มากกวาซึ่งจะไมแสดงใหเห็นไดจากรายงานรูปแบบนี้ เพื่อหาแหลงขอมูลที่สนใจให
เลือกมุมมองเปนแบบการแสดงรายงานแมซ้ําเพียงคําเดียวเพื่อใหแสดงแหลงขอมูลทั้งหมด
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เพื่อเปลี่ยนรูปแบบ ใหเลือกคลิกที่ปุมรูปแบบ (Mode) คลี่ลงจากนั้นเลือกรายการเปน shows match one
at a time รายงานตนฉบับจะถูกเรียกใหมใหแสดงผลตามรูปแบบที่เลือกไว

สําหรับรูปแบบนี้จะแสดงทุกรายการที่ซ้ํากับกับชิ้นงานนี้ แมวาอาจถูกบดบังจากแหลงขอมูลซ้ําที่ใหระดับ
เปอรเซนตสูงกวาจากรูปแบบแรก
เลือกแหลงขอมูลที่ตองการโดยคลิกแสดงเครื่องหมายบนปุมวงกลมติดกับ
แหลงขอมูลนั้น เมื่อสั่งพิมพงาน งานชิ้นนี้จะเลือกใหพิมพเฉพาะแหลงขอมูลที่เลือกไวเทานั้น

ผูสอนสามารถเรียกดูรายงานตนฉบับโดยแสดงเฉพาะขอความซ้ําและแหลงขอมูลโดยไมตองแสดงผล
แหลงขอมูล เรียกวาการเรียกดูแบบรายงานทั่วไป (quick view or classic report mode)
เพื่อเรียกดูรปู แบบนี้ ใหเลือกคลิกที่ปุมรูปแบบ (Mode) คลี่ลงจากนั้นเลือกรายการเปน quickview
(classic) report รายงานตนฉบับจะถูกเรียกใหมใหแสดงผลตามรูปแบบที่เลือกไว หนาตางเบราเซอรจะเปลี่ยน
รูปแบบการแสดงผลใหเปนไปตามรูปแบบที่เลือกอยางอัตโนมัติ

รูปแบบรายงานทั่วไปจะเปนมุมมองเดียวกับรายงานตามคําสั่งพิมพ รูปแบบนี้ทําใหผูใชเห็นรายการ และ
เรียกดูรูปแบบตนฉบับของแหลงขอมูลที่ถูกเทียบซ้ําจากอินเตอรเนต หรือจากแหลงขอมูลของ Turnitin ถาหากวา
เปนวารสารหรือสิ่งพิมพตอเนื่องในระบบ โดยการคลิกบนรายนามของแหลงขอมูลที่ปรากฎดานบนของรายงาน
ตนฉบับ แตไมใชทุกแหลงขอมูลที่สามารถเรียกดูรูปแบบตนฉบับไดซึ่งเปนไปตามคําสงวนสิทธิ์ในการปกปองการ
เรียกดูขอความซ้ําจากตนฉบับ
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รูปแบบ Direct source comparison (เปรียบเทียบแบบดานตอดาน)
รูปแบบสุดทายนี้อนุญาตใหผูใชสามารถเปรียบเทียบขอความที่ถูกเทียบซ้ํากับแหลงขอมูลในระบบ
Turnitin ไดอยางรวดเร็ว แตวาไมสามารถแสดงการเทียบซ้ํากับชิ้นงานของนักศึกษาที่อยูนอกรายวิชาเดียวกันกัน
การเรียกดูการเปรียบเทียบแบบดานตอดานสามารถเรียกดูไดจากรูปแบบ single source mode หรือรูปแบบ
cumulative mode ของรายงานตนฉบับ
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1.เปดรายงานตนฉบับ
2.คลิกบนขอความที่ปรากฎแถบสีทางดานซายของรายงานตนฉบับ
3.เมื่อแหลงขอมูลถูกเรียกจะปรากฎขอความทางดานขวา

ผูใชสามารถเรียกดูขอความซ้ําได โดยใชปุม

ลูกศรดานขางคําวา next match
4.(ทางเลือก) ปุมลิงกเพือ
่ เรียกแสดงบนหนาเวบ (web page link) จะแสดงใหเห็นขอความที่ซ้ําบนอิน
เทอรเนตเพื่อใหผูใชสามารถเปรียบเทียบกับรายงานไดดียิ่งขึ้น
5.เมื่อเสร็จสิ้นการเรียกดูแบบเปรียบเทียบดานตอดาน ใหคลิกปดทางดานมุมบนขวามเพื่อกลับสูรูปแบบที่
เรียกดูกอนหนา
ขอสังเกต – ในกรณีที่ขอความซ้ําปรากฎวาซ้ํากับชิ้นงานของนักศึกษาทานอื่นในระบบ Turnitin จะถูกแสดง
รายการเปน “ชิ้นงานนักศึกษา” (Student paper) ทําใหการเรียกดูแบบเปรียบเทียบดานตอดานไมสามารถทําได
ผูสอนสามารถสงคํารองขอผานทางระบบของ Turnitin เพื่อเรียกดูรายงานตนฉบับดังกลาวไปยังผูสอนที่เปน
ผูดูแลชิ้นงานนั้น ถาหากวาผูสอนทานใดที่ดูแลทั้งสองชิ้นงานที่ถูกเทียบซ้ํากันและกัน ผูสอนทานนั้นจะสามารถ
เรียกดูชิ้นงานของนักศึกษานั้นแบบเปรียบเทียบดานตอดานไดทันที

แหลงขอมูล (Database Sources)
ระบบ Turnitin รวบรวมแหลงขอมูลตางๆ เพื่อใชในการตรวจสอบรายงานตนฉบับ ซึ่งในขณะนี้
ประกอบดวยสามแหลงขอมูลใหญดวยกัน ไดแก
• Internet database แหลงขอมูลในอินเทอรเนตเปนเนื้อหาและดัชนีจากขอมูลของเวบไซตทั้งปจจุบัน และ
คลังขอมูลเกาของเวปไซตที่ Turnitin สํารองขอมูลดังกลาวไว (Current & Archival Web content)
มากกวา 9,000 ลานหนา
• Periodicals วารสารและสิ่งพิมพวิชาการจากสํานักพิมพชั้นนํา กลุมสมาคมทางวิชาการ มากกวา 10,000
ชื่อ (Professional, academic and commercial journals and publications)
• Student paper database ชิ้นงานที่นักศึกษา นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาสงเขามาในระบบ มากกวา
60 ลานชิ้นงาน (Student Paper)
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เลือกไมนับรวมการอางอิงหรือบรรณานุกรม (Excluding Quoted or Bibliographic Material)

ถาหากวาการอางอิงหรือบรรณานุกรมถูกระบุวามีการเทียบซ้ํา ขอมูลดังกลาวสามารถเลือกไมนับรวมใน
รายงานตนฉบับได การเลือกไมนับรวมแบบถาวรจะกระทําโดยโดยผูสอนเทานั้น นักศึกษาจะสามารถเลือกไมนับ
รวมไดเฉพาะการเรียกดูขณะเขาใชงานเทานั้นซึ่งจะสามารถเรียกดูรูปแบบดังกลาวไดหรือไมนั้นขึ้นอยูกับระดับ
การอนุญาตของผูสอน
โปรดระลึกวาการเลือกพิจารณาไมนับรวมขอมูลดังกลาวเปนการประมาณ
และการพิจารณาโดยใช
วิจารณญานของมนุษยถือเปนอํานาจชี้ขาดวาจะเลือกพิจารณาขอมูลการอางหรือบรรณานุกรมหรือไม อยางไรก็
ตามขอมูลการอางอิงนั้นไมสามารถเลือกออกไดจากระบบโดยอัตโนมัติ และการอางอิงจะสามารถเลือกออกจาก
ระบบไดก็ตอ เมื่อถูกระบุไวโดยเครื่องหมายอัญประกาศ (“ ”) ครอมไวบนขอความนั้นๆ ไวอยางถูกตอง

เลือกไมนับรวมบางแหลงขอมูล (Excluding a Match)

แหลงขอมูลใดๆ หรือแหลงขอมูลที่ระบุวามีการเทียบซ้ําใดๆก็ตามที่ปรากฎในรายงานตนฉบับสามารถ
เลือกไมนับรวมในการพิจารณาครั้งนั้นๆ ได ทั้งจากการเรียกดูรูปแบบลําดับการเทียบซ้ําสูงสุดและรูปแบบรายงาน
ทั่วไป ซึ่งรูปแบบนี้อนุญาตใหผูสอนสามารถเรียกดูแหลงขอมูลที่พิจารณา และถาปรากฎวาขอมูลดังกลาวไมจําเปน
สําหรับการพิจารณาก็สามารถเลือกไมนับรวมในการพิจารณาครั้งนี้ได ทํารายงานดัชนีเทียบซ้ํา (Overall
similarity Index) จะนํามาคํานวณใหมเพื่อเปลี่ยนเปนระดับเปอรเซ็นตใหเปนไปตามขอมูลปจจุบันที่เลือกไมนับ
รวมบางแหลงขอมูลแลว
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เพื่อเลือกไมนับรวมบางแหลงขอมูล ใหเปดรายงานตนฉบับเพื่อเรียกดูไมวารูปแบบรูปแบบลําดับการเทียบ
ซ้ําสูงสุด (Show highest matches together) และรูปแบบรายงานทั่วไป (quickview (classic)) ทางดานมุม
บนขวาของแตละแหลงขอมูลจะปรากฎสัญรูป x เปนสีเทา ใหเลือกคลิกบนสัญรูปดังกลาวระบบจะถามซ้ําเพื่อ
ยืนยันการกระทําดังกลาว เลือกคลิก OK เพื่อดําเนินการตอไป แหลงขอมูลที่เลือกออกไปแลวจะถูกแทนทีด่ วย
แหลงขอมูลอื่นถาหากยังปรากฎการเทียบซ้ําใหม

ขอสังเกต – แหลงขอมูลที่ถูกเลือกออกไปแลวจะยังปรากฎอยูในรูปแบบการเรียกดูแบบ show matches one at
ู แบบ
a time (แสดงแมซ้ําเพียงครั้งเดียว) ของรายงานตนฉบับนั้น และสามารถเรียกขอมูลเดิมกลับจากการเรียกดูรป
นี้ แลวเลือกคลิกที่สัญรูป + ทางดานมุมบนขวาของแหลงขอมูลนั้น แหลงขอมูลดังกลาวก็จะถูกนํามาคํานวณและ
ปรากฎในการเรียกดูแบบรูปแบบลําดับการเทียบซ้ําสูงสุด (cumulative view mode)

เรียกทํารายงานใหม (Refreshing Reports)
เนื่องจากวาระบบ Turnitin มีการเพิ่มรายการเขาสูระบบอยางตอเนื่องทั้งขอมูลในอินเทอรเนต สิ่งพิมพ
วิชาการ และงานที่นักศึกษาสงเขาสูระบบ Turnitin ซึ่งบางครั้งนาจะเปนโอกาสที่ดีสําหรับงานของนักศึกษาที่สง
มากอนที่ขอมูลเหลานั้นจะถูกบันทึกในระบบของ Turnitin ซึ่งการตรวจซ้าํ เพื่อเรียกทํารายงานใหมนั้นอาจปรากฎ
การเทียบซ้ํากับแหลงขอมูลใหมเพิ่มขึ้น หรือเพื่อตรวจซ้ําใหแนชัดวามีการเทียบซ้ํากับการชิ้นงานของนักศึกษาคน
อื่นจากรายวิชาอื่นหรือไม
การเรียกทํารายงานใหมสามารถทําไดทันทีที่เรียกดูรายงานตนฉบับ เมื่อดําเนินการเรียกทํารายงานใหม
รายงานฉบับจะถูกทําลายและแทนที่ดวยรายงานฉบับใหม
โปรดระลึกวาจะไมมีการรายงานผลกระทั่งการทํา
รายงานใหมแลวเสร็จ ถาหากผูใชตองการบันทึกรายงานฉบับเดิมไวกอน ก็สามารถทําไดโดยเลือก print หรือ
save รายงานฉบับนั้นกอนที่จะเลือก refresh เพือ
่ สั่งใหระบบเรียกทํารายงานใหม

การสั่งพิมพ หรือบันทึกรายงาน (Printing or Saving Reports)
รายงานตนฉบับสามารถสั่งพิมพหรือบันทึกขอมูลในคอมพิวเตอรของผูใชเพื่อเก็บไวเปนบันทึกอางอิงได
เพื่อสั่งพิมพรายงาน ใหเลือกคลิกบน print ที่ทางดานบนของรายงานตนฉบับ ซึ่งผูใชสามารถเลือกรูปแบบ
งานพิมพไดเองใหเปนแบบสําหรับการอาน (readable) หรือสั่งพิมพแบบประหยัด (print friendly) ทั้งรูปแบบ
สีหรือขาว-ดํา ตามความตองการของผูใช ซึ่งรูปแบบการพิมพจะขึ้นกับรูปแบบที่เรียกดู ณ ขณะนั้น อยางเชน เลือก
47 | P a g e

คําสั่งพิมพขณะกําลังเรียกดูรูปแบบทีก่ ําหนดไวเดินเปนแบบแสดงลําดับการเทียบซ้ําสูงสุด highest
สั่งพิมพเฉพาะขอมูลที่มีการเทียบซ้ําสูงสุด ซึ่งมุมมองที่เห็นจะเหมือนกับรูปแบบรายงานทั่วไป

matches

จะ

quickview

(classic)

เพื่อบันทึกขอมูลรายงานตนฉบับสามารถบันทึกไวในรูปแบบ HTML บนคอมพิวเตอรหรือแหลงบันทึกที่เชื่อมตอ
อยู ซึ่งขอมูลที่บันทึกนี้จะไมสามารถเรียกดูเพื่อเปรียบเทียบแบบดานตอดาน และปุมเพื่อเรียกดูรูปแบบตางๆ บน
รายงาน HTML นี้จะไมสามารถทํางานได
เพื่อเรียเลือกคลิกาวนโหลด(download) และเรียกดู(view) หรือบันทึกขอมูลรายงานตนฉบับใหเลือกคลิก
บนปุม save ทางดานบนของรายงานตนฉบับ

การตั้งคาสวนบุคคล (User Report Preferences)
การตั้งคาสวนบุคคลจะเปนการกําหนดคาการแสดงผลของหนารายงานตนฉบับตามความพึงพอใจของผูใช
ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนรายการตอไปนี้
• เลือกตั้งคาการเทียบซ้ําเปนรหัสสี (color code matches) ซึ่งคากําหนดเดิมจะเปนแบบสี (color code)
ซึ่งผูใชสามารถเลือกปด หรือเปดโดยการเลือกคลี่ไปยังรายการที่ตองการ
• เลือกตั้งคารูปแบบรายงานตนฉบับ (default mode) เมื่อรายงานถูกเรียกเปด รูปแบบที่กําหนดไวเดิมจํา
เริ่มทํางานและแสดงรูปแบบนั้น แตถาหากวาตองการเปลี่ยนรูปแบบมุมมองใหเลือกคลี่รายการลงมาจาก
ปุมรูปแบบแลวเลือกรูปแบบที่ตองการ
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เลือกตั้งคาการคนหาอัตโนมัติ (Auto-navigation) – เมื่อพบขอความซ้ํา และคลิกบนขอความนั้นตัว
ขอความจะคอยๆเลื่อนไปหาขอควาทที่ปรากฎวาซ้ํากับแหลงขอมูลนั้น ถาเลือก smooth scrolling แตถา
เลือก jump to next match จะเปนการกระโดดขามไปยังขอความซ้ําถัดไป
จากนั้นเลือก save และปดหนาการตั้งคาสวนบุคคลตรงมุมบนของรายงานตนฉบับ ซึ่งครั้งตอไปที่เรียกเปด
รายงานตนฉบับจะเปดอานตามลักษณะที่ผูใชไดกําหนดคาไวกอนหนา
หากตองการเปลี่ยนคากําหนดการตั้งคาบุคคลใหเลือกคลิก prefs เพื่อตั้งคาใหม และเลือกคลิกปุม save เพื่อบันทึก
การตั้งคาใหมนี้ทุกครั้ง
•
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คําแนะนํา Introduction
ถารายวิชายอยของรายวิชาถูกสอนโดยผูสอนทานอื่น หรือผูชวยสอน (TA) ระบบอนุญาตใหสรางรายวิชา
ยอยได โดยรายวิชาหลักระดับสูงสุดจะถูกสรางขึน้ มาอยูเหนือรายวิชายอยตางๆ ผูสอนผูสอนที่ดูแลรายวิชาหลักนี้
สามารถสรางรายวิชายอยใหกับผูสอนทานอื่นๆ ในรูปแบบของผูชวยสอน (TA) ได
ผูสอนของรายวิชาหลักสามารถสรางรายวิชายอยใหกับ TA แตละคน หรือกําหนดใหแตละทานสามารถ
สรางเองไดโดยใช Master Class ID และ TA Join Password ผูสอนผูสอนของรายวิชาหลักสามารถ
กําหนดการตั้งคารายวิชาและมอบหมายงาน ‘push’ เขาไปในรายวิชายอย กําหนดงานใหมใหกับ TA ทานใหม
หรือการเขาใชงานในรายวิชาหลัก
TA แตละทานจะสามารถเขาไปในรายวิชายอยของตนเพียง 1 หองเทานั้น แตถาหาก TA ทานเดียวกัน
จําเปนตองดูแลรายวิชายอยอื่นๆ ก็สามารถทําได

การเพิ่มรายวิชาหลัก Adding a Master Class
ผูสอนผูสอนสามารถสรางรายวิชาหลักได
ปรับเปลี่ยนจากรายวิชามาตรฐานเปนรายวิชาหลัก

2

วิธี คือ สรางรายวิชาหลักจากการสรางรายวิชาใหม หรือ

การสรางรายวิชาหลักใหม Creating a New Master Class

การสรางรายวิชาหลักใหมจากการสรางรายวิชาใหม เลือกคลิ๊กที่ลิงค Add a class จากหนาเฉพาะผูสอน

จากหนาของ Add a Class เลือก Create a new จากเมนู และเลือกรายวิชาหลัก master class
50 | P a g e

ใสชื่อรายวิชาหลักและ TA Join Password โดย TA Join Password จะเสนอใหเฉพาะในกรณีที่ TA
เปนผูสรางรายวิชายอย ในรายวิชาหลักนั้นเอง TA Join Password จะเปนการรวมระหวางหมายเลข Master
Class ID และจะสงใหเฉพาะกรณีที่ TA เขาใชงานระบบ Manual
คําเตือน : หามเผยแพร TA Join Password หรือ Master Class ID ใหกับผูเรียน เนื่องจากรายวิชายอยแต
ละอันจะมี Section Class ID และ Section Enrollment Password เปนการเฉพาะ ซึ่งจะใชสาํ หรับใหผูเรียน
เขามาใชรายวิชาในระบบ Manual
**

รายวิชาหลักที่สรางขึ้นใหมนี้ จะตองไมปรากฏรายวิชายอยใดๆ เลย การสรางรายวิชายอย สามารถดูเพิ่มเติม
ไดที่ Adding Sections ในบทนี้
การปรับเปลีย่ นรายวิชามาตรฐานเปนรายวิชาหลัก Converting a Standard Class to a Master Class

รายวิชามาตรฐานที่มีอยูแลว สามารถเปลี่ยนเปนรายวิชาหลักได ชิ้นงานและเอกสารตางๆ รวมทั้งผูเรียน
และขอมูลเกรด ในรายวิชามาตรฐานจะถูกสรางในรายวิชาหลักโดยอัตโนมัติ
การเปลี่ยนรายวิชาธรรมดาเปนรายวิชาหลัก โดยการคลิ๊กปุม Update เครื่องหมาย + สีเขียว ในหนาของ
ผูสอนผูสอน

เพื่อความแนใจวารายวิชาที่จะปรับเปลี่ยนมีความถูกตองจะมีการตรวจสอบชื่องของเรียน เพื่อความรวดเร็ว
สามารถเลือกคลิกปุม Convert to Master Class
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ขอมูลผูเรียน เอกสาร เกรด และชิ้นงานที่มีอยูแลวจากรายวิชามาตรฐาน จะถูกยายไปเปนรายวิชายอยลาสุด
ภายใตรายวิชาใหมนั้น โดยสามารถเขาใชงานโดยคลิ๊กที่ชื่อของรายวิชายอยนั้น

ผูสอนผูสอนของรายวิชาหลัก จะถูกมอบหมายใหเปนเสมือน TA คนหนึ่งของรายวิชาที่ปรับเปลี่ยนนั้น
โดย TA หรือขอมูลอื่นๆ ของชั้นเรียน สามารถเปลี่ยนไดโดยคลิ๊กที่ปุม Update สีเขียว

การเพิ่มรายวิชายอย Adding Section
รายวิชายอยสามารถสรางรายวิชาหลักได 2 วิธี คือ การสรางโดยระบบ Manual ของผูสอนผูสอนของชั้น
เรียนหลักนั้นเอง หรือสง Master Class ID และ TA Join Password ไปยัง TA แตละทานใหสรางรายวิชายอย
ไดดวยตนเอง
การสรางรายวิชายอยโดยระบบ Manual (Manually Creating New Sections)

รายวิชายอยสามารถสรางโดยระบบ Manual โดยผูสอนผูดูแลรายวิชาหลัก โดย TA สามารถจะมีรายวิชา
ยอยไดหนึ่งหรือมากกวาหนึ่งรายวิชายอยในระบบ Turnitin แตในรายวิชายอยนั้นสามารถมี TA ไดเพียงทาน
เดียว เฉพาะผูสอนรายวิชาหลักเทานั้น ที่จะสามารถดูการสงงานในรายวิชายอย
การสรางรายวิชายอยโดยระบบ Manual
1. คลิ๊กที่ไอคอนรายวิชายอย อยูดานซายมือของชื่อผูสอนรายวิชาพิเศษ
2. ที่หนาจอการเพิ่มรายวิชายอย โดยกรอกขอมูลดังตอไปนี้
- นามสกุลของ TA
- ชื่อของ TA
- อีเมลลของ TA(สําหรับยืนยัน หรือ อีเมลลของผูใชงานใหม)
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3.
4.

คลิ๊กตกลงเพื่อดําเนินการตอไป
ในหนาถัดไปกรอกขอมูลรายวิชายอยที่สําคัญ ดังนี้
- Section Enrollment Password
- ชื่อของรายวิชายอย

5.

คลิ๊กตกลงเพื่อเพิ่มรายวิชายอยเขาไปในรายวิชาพิเศษนี้ และสงหนังสือตอนรับไปให TA ที่ไดรับ
มอบหมาย หรือเปนอีเมลลสําหรับผูใชใหม TA จะไดรับอีเมลลรหัสผาน ในกรณีที่ยังไมเคยมีขอมูลผูใชมา
กอนภายใตอีเมลลที่สงให Turnitin
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รายวิชายอยแตละอันจะปรากฏอยูในหนาของผูสอนผูสอนรายวิชาหลัก
จะแสดงในรูปแบบตัวอักษร
ตัวพิมพเล็กภายในรายวิชาหลัก เมื่อรายวิชายอยถูกเพิ่มเขาไปและสงอีเมลลเกี่ยวกับรายวิชายอยไปยัง TA ถา TA
ไมเคยมีขอมูลผูใชใน Turnitin มากอน ระบบจะสรางขอมูลผูใชใหมใหกับ TA รวมทั้งรหัสผานของผูใชใหมใน
อีเมลลที่จะจัดสงไปให TA
การอนุญาตให TA สรางรายวิชายอย Allowing TA’s to Create Sections

การอนุญาตให TA สรางรายวิชายอยในรายวิชาหลักนั้น TA จะตองไดรับ Master Class ID และ TA
Join Password สําหรับรายวิชาหลักนั้นๆ
สําหรับ TA ใหมที่ยังไมมีขอมูลผูใชใน Turnitin มากอนTA จะตองผานขั้นตอนการสมัครเปนผูสอน
มาตรฐาน เมื่อมีบัญชีผูใช หรือ Class ID และ Join หรือ Enrollment Password พรอมแลว และตองไดรับ
Master Class ID และ TA Join Password
สําหรับผูใชที่มีขอมูลผูสอนอยูแลวใน Turnitin และตองการเขารวมในรายวิชาหลักในสถานะ TA
การเขารวมในฐานะ TA สําหรับผูใช Turnitin ที่มีขอมูลอยูแลว ผูสอนผูสอนจะตองลงทะเบียนและเลือก
คลิ๊กที่ลิงค Join Class (TA) ในหนาเฉพาะผูสอน จากนั้นใส Master Class ID และ TA Join Password ของ
รายวิชานั้นๆ ผูสอนจึงจะสามารถกําหนดรายวิชายอยสําหรับผูสอนในรายวิชาหลักได

การจัดการรายวิชาหลัก Administrating a Master Class
ผูสอนประจํารายวิชาหลักสามารถนําเสนอทางเลือกหลายๆทาง
ในการควบคุมการจัดการชิ้นงานของ
รายวิชายอย และในรายวิชาหลักเองไดดังนี้
• สรางชิ้นงานที่เปน Template ซึ่งเปนสวนหนึ่งของ Class assignment library โดย TA ของรายวิชา
ยอยในรายวิชาหลักนั้น สามารถสรางชิ้นงานของตัวเอง หรือเลือกชิ้นงาน Template จาก Class
assignment library
•
•
•

สรางชิ้นงานที่สมบูรณ และเพิ่มเขาไปเปนสวนหนึ่งหรืออยูในทุกรายวิชายอยของรายวิชาหลัก
สราง Partial assignment (เชน ชิ้นงานที่เลือก Preference แตไมไดระบุวันกําหนดสง) และเพิ่มเขาไป
เปนสวนหนึ่งหรือทั้งหมดของรายวิชายอยพรอมกับตารางเวลาของรายวิชายอย
สรางชิ้นงานที่ถูกลอกไว ซึ่งไมสามารถเปลี่ยนโดย TA ของรายวิชายอยได และเพิ่มชิ้นงานนั้นเขาไวใน
รายวิชายอยของรายวิชาหลัก
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การมอบหมายงานในรายวิชาหลัก Creating Assignments in a Master Class

งานที่มอบหมายจะนําไปใชในหลายหรือทุกรายวิชายอยของชั้นเรียนจะตองถูกสรางขึ้นโดยผูสอนรายวิชา
หลักของรายวิชาหลักนั้นๆ โดยภาพรวมของการสรางชิ้นงาน สามารถดูการสรางชิ้นงานไดที่บทที่ 1
การเขาใชงานที่หนาชิ้นงานของรายวิชาหลัก คลิ๊กที่ชื่อของรายวิชาหลักในหนาหลักของผูสอน

การมอบหมายงานเขาไปในรายวิชายอย Adding Assignments to Sections

หนาแสดงการสรางงานในรายวิชาหลัก เปนชองทางการเพิ่มชิ้นงานเขาไปในรายวิชาหลักไดหลาย หรือ
ทุกๆรายวิชายอย
การมอบหมายชิ้นงานหนึ่ง หรือมากกวารายวิชายอย จากเมนูคลี่ลง “คุณตองการใสชิ้นงานเขาไปใน
รายวิชายอย” “Do you want to push this assignment to your sections” และกําหนดคาเริ่มตนคําตอบเปน
ใช yes

เมื่อทุกชิ้นงานพรอมสําหรับการสราง เลือกคลิก submit เพื่อยืนยันดําเนินการใสชิ้นงานเขาไปรายวิชายอย
นั้น
ที่หนาหลักการมอบหมายงานจะแสดงรายการรายวิชายอยทั้งหมดของรายวิชาหลักไว และยอมใหผูสอน
รายวิชาหลักเปนผูดําเนินการ วารายวิชายอยใดควรรับการสรางชิ้นงานที่กําหนดใหม
โดยคากําหนดแรก จะกําหนดใหทุกรายวิชายอยไดรับงานที่มอบหมายให โดยจะปรากฎเครื่องหมายในชอง push?
ถาหากวาตองการเลือกรายวิชายอยออกจากรายการ ใหคลิกไมเลือก (ไมทําเครื่องหมาย) ในคอลัมน push?
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คลิ๊ก submit เพื่อยืนยันบันทึกการมอบหมายงาน และมอบหมายงานในรายวิชายอยที่เลือกไวแลว
การเพิ่มชิ้นงานโดยไมระบุวัน Adding Assignments Without Dates

ชิ้นงานที่สรางขึ้นในรายวิชาหลักสามารถใสเขาไปในรายวิชายอยโดยไมระบุวัน ชิ้นงานที่นําเขาโดยไม
ระบุวันจะตองไดรับการกําหนดวันสงงานจาก TA กอนที่ชิ้นงานนั้นจะเริ่มใชงาน และพรอมสําหรับผูเรียน ซึ่ง
ผูเรียนจะไมสามารถสงงาน หรือใชชิ้นงานไดจนกวางานที่มอบหมายจะไดรับการระบุวันกําหนดสงเสียกอน ซึ่งจะ
มี Highlight สีแดงระบุวาเปนงานที่ยังไมไดกําหนดวันสง
เพื่อมอบหมายงานโดยไมระบุวันกําหนดสง ตองแนใจวาไมเลือก(ไมทําเครื่องหมาย)ในกลอง Push with
Dates? ดังนั้นชิ้นงานที่ใสเขาไปเมื่อกลองนี้จึงไมปรากฏวันในรายวิชายอย

หนาแรกของรายวิชาหลัก The Master Class Homepage
หนาแรกของรายวิชาหลักแสดงถึงงานที่มอบหมายที่สรางขึ้นทั้งหมดในรายวิชาหลัก คอลัมน The push
to section? (ใสงานทีม
่ อบหมายในรายวิชายอยหรือไม) จะแสดงรายการงานที่มอบหมายที่บรรจุในรายวิชายอย
หรือการบรรจุงานที่มอบหมายในทุกครั้ง หรือรายวิชายอยที่ถูกเลือกเทานั้น

• Not pushed (ยังไมถูกบรรจุ) แสดงวางานที่มอบหมายยังไมมีการบรรจุในรายวิชายอยใด

(บางสวน) แสดงวางานที่มอบหมายมีการบรรจุอยางนอย 1 รายวิชายอย แตไมใชทุกรายวิชายอย
ของรายวิชาหลัก
• Full (เต็ม) แสดงวา งานที่มอบหมายถูกบรรจุไวทุกรายวิชายอย ของรายวิชาหลัก
จากหนาหลักการมอบหมายงานสามารถยอนกลับโดยเลือกคลิกที่ปุม push to sections (ใสงานที่มอบหมาย
ในรายวิชายอย) เมื่อไหรก็ตามที่ตองการบรรจุงานที่มอบหมาย
• Partial
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ถางานที่มอบหมายเคยไดบรรจุในรายวิชายอยมากอน งานที่มอบหมายนั้นสามารถถูกบรรจุในรายวิชายอย
เปนครั้งที่ 2 ไดพรอมกับการแกไขเพิ่มเติมลงในงานชิ้นนั้น ทั้งนี้การอนุญาตใหปรับปรุงหรือแกไขใดๆในงานชิ้น
นั้นไดเมื่องานชิ้นนั้นตองไมไดถูกแกไขโดยผูชวยสอน (TA) หรือยังไมมนี ักศึกษาสงงานที่มอบหมายนั้นมาแลว
ถาผูชวยสอน (TA) มีการแกไขงานที่มอบหมายหรือนักศึกษาสงงานที่มอบหมายนั้นแลว งานชิ้นนั้นจะ
ถูกลอค
โดยมีขอความปรากฎดานขางแตละชิ้นงานเพื่อแจงใหผูสอนทราบถาหากวางานที่มอบหมายนั้นไม
สามารถแกไขหรือถูกลอค
ขอสังเกต - การเปลี่ยนแปลงหรือแกไขงานที่มอบหมายที่ถูกลอค เพื่อแกไขงานตองเขาสูงานชิ้นนั้นผานทาง
รายวิชายอยหรือหลายรายวิชายอยที่บรรจุงานชิ้นนั้นเพื่อแกไขขอมูลที่จําเปนผานทางรายวิชายอยโดยตรง
การ
เปลี่ยนแปลงไมสามารถทําจากรายวิชาหลักได

การสมัครเปนนักศึกษา Student Enrollment
รายวิชาหลักไมสามารถเปดรับสมัครนักศึกษาได การสมัครเปนนักศึกษาตองดําเนินการในแตละรายวิชา
ยอยโดยเฉพาะ นักศึกษาสามารถสมัครในหลายรายวิชายอยของรายวิชาหลักเดียวกันและสามารถมองเห็นแตละ
รายวิชายอยเปนรายวิชาที่แยกกัน
การสมัครเปนนักศึกษาในแตละรายวิชายอยสามารถปฏิบัติในลักษณะเดียวกับการสมัครเปนนักศึกษาใน
รายวิชามาตรฐาน โดยไดรับเลขประจํารายวิชายอย Section ID และรหัสผาน Section enrollment password
หรือสามารถสมัครไดโดยผูสอนดําเนินการสมัครให
การสมัครดวยตัวเองโดยใช รหัสประจําตัวรายวิชายอยและรหัสผานจะชวยประหยัดเวลาสําหรับผูสอนได
มาก ซึ่งนักศึกษาที่ตองการสมัครในรายวิชายอย สามารถดําเนินการตามขั้นตอนมาตรฐานสําหรับการเขารวม
รายวิชาซึ่งสามารถอานไดในคูมือผูใชของนักศึกษา หรือคูมือการเริ่มใชงานสูตรเรงรัดของนักศึกษา
การเพิ่มรายชื่อนักศึกษาสามารถทําไดโดยผูชวยสอนหรือผูสอนในรายวิชาหลัก ทั้งการเพิ่มทีละชื่อหรือเปน
รายการ ขั้นตอนการเพิ่มรายชื่อนักศึกษาเปนรายคนหรือเปนรายการสําหรับใสในรายวิชาสามารถดูไดในบทที่ 1:
การเริ่มตนการใชงานในคูมือการใชในบทการสมัครเปนนักศึกษา
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ผูสอนในรายวิชาหลัก อาจเพิ่มนักศึกษาตามรายวิชายอยที่หนาเฉพาะรายวิชาหลัก ผูสอนในรายวิชาหลักสามารถ
บรรจุรายชื่อนักศึกษาเปนรายคนหรือเปนรายการเพื่อเพิ่มในรายวิชายอยที่เลือกไวก็ได
การเพิ่มนักศึกษาจากรายวิชาหลัก To add students from a master class
1.
2.
3.

4.

5.

เลือกคลิกของรายวิชาหลักเพื่อเพิ่มนักศึกษาในรายวิชา
เลือกคลิกบนแถบ student (นักศึกษา) บนหนาแรกของรายวิชาหลัก
เลือกคลิกบนแถบ add student (เพิม่ นักศึกษา) หรือ update student list (บรรจุรายชื่อนักศึกษา) เปน
การอนุญาตสําหรับขั้นตอนของการเพิ่มนักศึกษาที่ผูสอนตองการในเวลานี้
เลือกรายวิชายอยสําหรับนักศึกษาหรือรายชื่อนักศึกษาที่สมัครไวจาก add student to (เพิ่มนักศึกษา
สําหรับ): ดึงรายการลง
ตอเนื่องดวยขั้นตอนพื้นฐานของการเพิ่มนักศึกษาตามบทที่ 1 ในสวนของการสมัครเปนนักศึกษาในคูมือนี้
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นักศึกษาหรือรายชื่อนักศึกษาจะถูกเพิม่ ในรายวิชาหลักและรายวิชายอยพิเศษ นักศึกษาใหมจะไดรบั อีเมลแจง
ใหทราบการเปนผูใชใหม สําหรับนักศึกษาที่มีขอมูลอยูแลวจะไดรับอีเมลแจงใหทราบเมื่อมีการเพิ่มรายวิชาใหมที่
หนาแรกของนักศึกษาทานนั้น

GradeBook: ระบบการใหเกรดออนไลน
หากบัญชีสถาบันนั้นรับบริการการใหเกรดออนไลนของ Turnitin แถบของระบบการใหเกรดออนไลน
บนแถบเมนูคําสั่งจึงสามารถทํางานได เลือกคลิกบนแถบระบบการใหเกรดออนไลน และดูสามารถดูเกรดใน
รายวิชายอยของรายวิชาหลักได

การดูขอมูลเกรดอยางละเอียดสําหรับนักศึกษาหรือรายวิชายอย ใหเลือกคลิกนักศึกษาหรือรายวิชายอยเพื่อ
ขามไปยังหนาระบบการใหเกรดออนไลนของรายวิชายอย

Calendar: ปฏิทิน
ปฏิทินรายวิชาหลักมีหนาที่คลายกับปฏิทินรายวิชา สําหรับขอมูลเพิ่มเติมสามารถดูไดในบทของปฏิทิน
รายวิชาในคูมือนี้ การประกาศ, บันทึก หรือวันหยุดที่ถูกเพิ่มในปฏิทินพิเศษจะปรากฏในปฏิทินของทุกรายวิชายอย
ของรายวิชาหลัก หากตองการดูหนาปฏิทินรายวิชาหลัก ใหเลือกคลิกบนแถบปฏิทินในแถบเมนูคําสั่ง
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Preference: การตั้งคาสวนบุคคล
หนาการตั้งคาสวนบุคคลรายวิชาหลักอนุญาตใหผูสอนเปนผูกําหนดขอบเขตเพื่อสามารถมอบหมายงานที่
มอบหมายของผูชวยสอนสําหรับทุกรายวิชายยอยของรายวิชาหลัก
การเขาสูหนาการตั้งคาสวนบุคคลรายวิชาหลัก โดยเลือกคลิกบนแถบ preference (การตั้งคาสวนบุคคล)
บนหนาแรกของรายวิชาหลัก

ในการเพิ่มทางเลือกการตั้งคาสวนบุคคลรายวิชามาตรฐาน ผูสอนในรายวิชาหลักสามารถเลือกที่จะ
• ลอคขอมูลงานที่มอบหมายบนรายวิชายอย
• ลอควันกําหนดสงงานทีม
่ อบหมายบนรายวิชายอย
• อนุญาตหรือไมอนุญาตใหผูชวยสอนในรายวิชายอยสามารถสรางหรือทําลายงานที่มอบหมาย
• ลอคการตั้งคาสําหรับรายวิชายอย

การตั้งคาอนุญาตใหผูสอนรายวิชาหลักมีอํานาจหรือตัดสิทธิ์ความสามารถของผูชวยสอนในรายวิชายอยของ
รายวิชาหลักได
นี่สามารถถูกใชเพื่อปกปองการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการตั้งคาตามความตองการบนงานที่
มอบหมายได
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การสงงานดวน Quick Submit
การสงงานดวนคือการอนุญาตใหผูสอนสามารถสงงานของตนเองเพื่อตรวจสอบรายงานตนฉบับไดโดยไม
ตองมีการสรางรายวิชา หรือชิ้นงานมอบหมายใดๆ ซึ่งเหมาะกับผูสอนที่ตองตรวจสอบชิ้นงานเปนรายจุด และ
ตองการใหมีชิ้นงานในรูปแบบอิเลคทรอนิกส ซึ่งการสงงานดวนนี้ไมควรใชในวัตถุประสงคเพื่อใหนักศึกษาสง
งานของตัวเอง หรือมีแผนที่จะใชงานชิ้นนี้ในรูปแบบ Peer Review, Grade Mark หรือ Grade Book

การเขาใชการสงงานดวน Accessing Quick Submit
การสงงานดวนจะสามารถใชไดก็ตอเมื่อผูสอนไดทําการเปดใชงาน
การเปดใชงานไดจากแถบ Preference ที่หนาหลักเฉพาะผูสอน
เลือกเปดการใชงานโดยเลือก User Info จากหนาหลักเฉพาะผูสอน

(activated)

แลวซึ่งสามารถเปดตั้งคา

ที่หนาการตั้งคาสวนบุคคล Preference Page ผูสอนตองเลือกตอบคําถามตรงชอง activate
submit ดวยการคลี่ลงเพื่อเลือกรายการ yes จากนั้นเลือกคลิก submit เพื่อทําการบันทึกการเปลี่ยนแปลง

quick
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เมื่อกลับไปที่หนาหลักเฉพาะผูสอนจะพบวามีแถบ Quick
การสงงานดวนใหเลือกกดบนแถบดังกลาว

submit

ปรากฎอยู เพื่อไปยังกลองรับงานของ

การสงงาน Submitting Papers
ผูสอนสามารถบรรจุขึ้น (upload) ชิ้นงานที่ตองการสงจากปุม submit ในหนากลองรับงานนี้ เพือ่ เริ่มขึ้น
การสงงานใหเลือกคลิก submit ทางดานมุมบนขวาเพื่อไปยังหนาการสง ซึ่งระบบจะรองขอใหเลือกแหลงขอมูลที่
ตองการเลือกเพื่อตรวจสอบกับชิ้นงานที่สง ไดแก
• แหลงขอมูลอินเทอรเนตทั้งปจจุบัน และคลังขอมูลเกา
• แหลงขอมูลคลังงานเกาที่สงเขามาแลวในระบบ
• แหลงขอมูลสิ่งพิมพทางวิชาการ วารสาร ตําราที่มีชื่อเสียง

เลือกแหลงขอมูลที่ตองการสําหรับการตรวจสอบและแสดงผลในรายงานตนฉบับโดยการทําเครื่องหมาย
ในชองหนาแหลงขอมูลนั้นๆ

ดําเนินการตอโดยเลือกคลิกปุม submit
กระบวนการนอกเหนือจากนี้สามารถเรียนรูไดจากกระบวนการสงมาตรฐานในบทกอนหนานี้ ขอยกเวนที่
สําคัญประการหนึ่งคือผูสอนไมสามารถสงงานใหนักศึกษาทีไ่ มไดทําการลงทะเบียนได เนื่องจากกลองสงงานดวน
นี้ไมสามารถใหบริการแกผูใชงานในฐานะนักศึกษาได ทุกชิ้นงานจะถูกสงเสมือนวาไมไดมีการลงทะเบียน
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การเรียกดูรายงานตนฉบับ Accessing Originality Report
เมื่อการสงงานสมบูรณและการสรางรายงานตนฉบับเรียบรอย จะปรากฎแถบสีแสดงดัชนีการเทียบซ้ํา
ผูสอนตองเรียกหนาใหม refresh เพื่อเรียกดูสัญรูปรายงานของรายงานตนฉบับ ถาหากวาผูสอนสงงานขณะที่เปด
หนากลองรับงานหนานี้อยูแตแรก
หนากลองรับงานของการสงงานดวนนั้นจะมีลักษณะเหมือนกับกลองรับงานทั่วไป เพื่อตองการขอมูลใน
การจัดการกลองรับงานใหศึกษาในสวน assignment inbox information ในบทที่ 1

คําแนะนํา Introduction
แตละรายวิชา (Class) ที่ถูกสรางโดยผูสอนจะมีสถิติเปนเฉพาะรายวิชานั้นๆ จากหนาสถิติ ผูสอนสามารถ
เรียกดูรายละเอียดของการใชงานทั้งหมดของรายวิชานั้นไดทันที
เพื่อไปยังหนารายการสถิติ ใหเลือกคลิกที่สัญรูป ? สีน้ําเงินทางดานขวาของชื่อรายวิชาในหนาหลักเฉพาะ
ผูสอน สัญรูปนี้จะอยูใตหัวคอลัมนสถิติ stats

รายการสถิติ Statistics Overview
หนารายการสถิติจะแสดงรายการขอมูลทั้งหมดในตารางแบบคอลัมน มุมมองที่กําหนดไวแรกจะแจกแจง
สถิติทั้งหมดตั้งแตเริ่มสรางรายวิชานั้นๆ
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หนารายการสถิติสามารถเลือกแสดงขอมูลทุกรายการมากที่สุด หรือระยะเวลาทั้งหมดของรายวิชา และ
รายวิชายอย หรือเฉพาะขอมูลที่สนใจเทานั้น เพื่อเปลี่ยนมุมมองที่เรียกดูสําหรับของเขตเวลา ใหเลือกที่ปุม show
จากนั้นคลี่ลงเพื่อเลือกรายการตามชวงเวลาที่สนใจดูสถิติ จากนั้นเลือกชวงเวลา และเลือกคลิก submit จากนั้น
รายการสถิติจะปรากฎเฉพาะชวงเวลาที่สนใจ

คอลัมนประกอบดวย
name - ชื่อรายวิชา, รายวิชายอย. หรือชื่องานที่มอบหมาย
join/enrollment password – แสดงรหัสผานของผูชวยสอน หรือนักศึกษา
ID – เลขประจํารายวิชา, รายวิชายอย, หรือชิ้นงานที่มอบหมาย
students – จํานวนนักศึกษาทั้งหมดที่ลงทะเบียนในรายวิชานั้นๆ
submissions – แสดงจํานวนชิ้นงาน/ไฟลทั้งหมดที่สงมาในรายวิชานั้นๆ โดยรวมทุกชิ้นงานที่มอบหมาย
Originality Reports – จํานวนรายงานตนฉบับทั้งหมดที่ถูกสรางจากงานที่สง
percentage ranges (75-100%, 50%-74%, 25-49%, 0-24%, or no matches) – จํานวนรายงาน
ตนฉบับทั้งหมดที่ปรากฎดัชนี้เทียบซ้ําในชวงตางๆตามระดับเปอรเซ็นต
peer reviews – จํานวนชิ้นงานเปรียบเทียบอิสระทั้งหมด
grademarks – จํานวนชิ้นงานที่ถูกใหคะแนนโดย GradeMark ทั้งหมด
graded papers – จํานวนชิ้นงานที่ถูกใหคะแนนแลวทั้งหมด
discussion replies – จํานวนโพสตทั้งหมดที่ปรากฎในกระดานความคิดเห็น

งานที่ลบทิ้งและนักศึกษาที่ถูกพักการเรียน
Deleted Assignments and Dropped Students
โดยคากําหนดแรก รายการสถิติจะไมแสดงงานทีล่ งทิ้ง หรือรายชื่อนักศึกษาที่ถูกพักการเรียน ตัวอยางเชน
ถาหากวานักศึกษาถูกพักการเรียนจากรายวิชานั้น งานที่ถูกสงโดยนักศึกษาก็จะไมปรากฎในรายการสถิติ ผูสอน
สามารถเรียกดูสถิติโดยการเลือกใหนับรวมอีกครั้ง
เพื่อดําเนินการดังกลาว ใหเลือกใชปุมคลี่ลงเพื่อเลือกรายการ show dropped and deleted ทางดาน
ขวามือติดกับชื่อรายวิชาเพื่อเลือกใหแสดงรายการดังกลาวในรายการสถิติดวย
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นําสงขอมูลสถิติ Exporting Statistics
ขอมูลจากหนารายการสถิตินั้นสามารถนําสงสูรูปแบบอื่นๆได เชน Microsoft
ตาราง เพื่อตองการดาวนโหลดใหเลือกคลิกแถบ export to Excel บนหนาสถิติ

® Excel

ในรูปแบบ
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