
อักขราวิสุทธ์ิ
ระบบตรวจสอบการลอกเลียนผลงานทางวิชาการ 

โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



อักขราวิสุทธิ ์

วัฒนธรรมการลอกเลียนผลงานแพร่กระจายไปทุกระดับต้ังแต่ระดับประถม มัธยม 

ไปจนถึงระดับอุดมศึกษา

ภาพจากเว็บไซต์ CITYLIFE 2015 
โดย HILARY CADIGAN

ภาพจากหนังสือพิมพ์ BANGKOK POST 2014 
โดย NATTHA THEPBAMRUNG

ความเป็นมาของโครงการ

ปัญหาการลอกเลียนผลงานในแวดวงการศึกษา



อักขราวิสุทธิ ์

ภาพจากสไลด์นําเสนอเรื่อง ระบบอักขราวิสุทธิ์ โดย ผศ. ดร. โชติรัตน์ รัตนามหัทธนะ

ปัญหาในระบบการศึกษาของประเทศไทย

ความเป็นมาของโครงการ

บริการรับจ้างทําวิทยานิพนธ์ ที่แพร่หลายทางอินเทอร์เน็ต



ทําไมถึงลอก?

• ความเข้าใจผิดเรื่องการลอกเลียนผลงาน 
คิดเอาเองว่าการลอกไม่ใช่เรื่องผิดอะไร 

• ทําได้ง่าย  
แค่ไม่กี่ click ก็เข้าถึงข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต 

• ขาดความเข้าใจเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ การลอกเลียนผลงาน และการ
อ้างอิงผลงานผู้อื่นอย่างถูกวิธี 

อักขราวิสุทธิ์



ลอกกันอย่างไร?

• ลอกทั้งหมด 

• ตัดแปะ 

• ค้นหา และ แก้ไขเป็นคําๆ 

• เรียบเรียงรูปประโยคใหม่ 

• อื่นๆ

อักขราวิสุทธิ์



ลอกทั้งหมด

อักขราวิสุทธิ์

ต้นฉบับ ลอกเลียน

สารปฏิชีวนะบางชนิดเช่นสเตรพโตมัยซิน 

Streptomycin หรือนีโอมัยซิน Neomycin 

สามารถลดการเจริญเติบโตของสาหร่ายสีเขียว

แกมน้าเงินบางชนิดได้ Division Chlorophyta 

สาหร่ายสีเขียวหรือ Green Algae มีลักษณะเซลล์

เหมือนพืชชั้นสูง Eucaryotic Cell พบได้ทั่วไปตาม

ธรรมชาติเช่นน้าจืดนํา้กร่อยนํ้าทะเลหรือบนดิน

สารปฏิชีวนะบางชนิดเช่นสเตรพโตมัยซิน 

Streptomycin หรือนีโอมัยซิน Neomycin 

สามารถลดการเจริญเติบโตของสาหร่ายสีเขียว

แกมน้าเงินบางชนิดได้ Division Chlorophyta 

สาหร่ายสีเขียวหรือ Green Algae มีลักษณะเซลล์

เหมือนพืชชั้นสูง Eucaryotic Cell พบได้ทั่วไปตาม

ธรรมชาติเช่นน้าจืดนํา้กร่อยนํ้าทะเลหรือบนดิน

ลอกงานคนอื่นทั้งหมด คําต่อคํา แล้วอ้างว่าเป็นงานของตัวเอง



ตัดแปะ

อักขราวิสุทธิ์

ต้นฉบับ ลอกเลียน

สารปฏิชีวนะบางชนิดเช่นสเตรพโตมัยซิน 

Streptomycin หรือนีโอมัยซิน Neomycin 

สามารถลดการเจริญเติบโตของสาหร่ายสีเขียว

แกมน้าเงินบางชนิดได้ Division Chlorophyta 

สาหร่ายสีเขียวหรือ Green Algae มีลักษณะเซลล์

เหมือนพืชชั้นสูง Eucaryotic Cell พบได้ทั่วไปตาม

ธรรมชาติเช่นน้าจืดนํา้กร่อยนํ้าทะเลหรือบนดิน

Lyngbya majuscula หรือ Gloeotrichia 

echinulata สามารถกําจัดพิษเหล่านี้ได้ด้วยการ

ดูดซับด้วยถ่านกัมมันต์นอกจากนี้ยังพบว่าสาร

ปฏิชีวนะบางชนิดเช่น Streptomycin หรือ 

Neomycin สามารถลดการเจริญเติบโตของ

สาหร่ายสีเขียว

ตัดมาแปะบางส่วนโดยไม่ได้แก้ไขข้อความ

CTRL C+



ค้นหา และ แก้ไขเป็นคําๆ

อักขราวิสุทธิ์

ต้นฉบับ ลอกเลียน

During the natural hazards, Thai natural 

hazards management institution has missed a 

number of ingredients for emergency 

mapping. For example, when it comes to spatial 

information that is needed during a disaster, 

there is currently no consistent national set of 

map symbols available for the development of 

hazard and emergency management maps.

During the flooding, Thai natural hazards 

management institution has missed a number of 

ingredients for emergency mapping. For 

example, when it comes to spatial information 

that is needed during a flooding, there is 

currently no consistent national set of map 

symbols available for the development of 

hazard and emergency management maps.  

เปลี่ยนคําสําคัญบางคําทั้งเอกสาร เช่น ชื่อผู้แต่ง หรือ ชื่อเฉพาะต่างๆ

CTRL F+



เทคโนโลยีช่วยได้อย่างไร?

• เครื่องมือในการช่วยค้นหาและตรวจสอบข้อความที่คล้ายกัน (Plagiarism 
Detection Tools) 

• วิเคราะห์ข้อความในเอกสารและตรวจสอบเทียบกับข้อความที่ปรากฎใน
คลังฐานข้อมูล เช่น ฐานข้อมูลห้องสมุด วิทยานิพนธ์ เป็นต้น 

• แสดงรายงานส่วนคล้ายให้เป็นเป็นจุดๆ ช่วยให้พบปัญหาและแก้ไขได้ 

• ช่วยป้องกันการไปลอกเลียนผลงานผู้อื่นโดยไม่ได้ตั้งใจ 

• ช่วยป้อมปรามการลักลอกผลงาน

อักขราวิสุทธิ์



Plagiarism Detection Tools

• ตัวอย่างโปรแกรมที่นิยมใช้ในต่างประเทศ: 

• Turnitin, PlagiarismChecker.com, SafeAssign, Plagscan, 
Copyscape, iThenticate, WriteCheck, Viper. 

• โปรแกรม Turnitin เป็นที่นิยมมีใช้งานในประเทศไทยในหลายมหาวิทยาลัย 

• ใช้เป็นทั้งเครื่องมือตรวจสอบก่อนบัณฑิตจบการศึกษาและเป็นเครื่องมือ
เพื่อป้อมปรามระหว่างการเขียนวิทยานิพนธ์

อักขราวิสุทธิ์



อักขราวิสุทธิ ์ ความเป็นมาของโครงการ

ข้อจํากัดของโปรแกรมตรวจต่างประเทศ

ไม่มีฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ในประเทศ 

มีปัญหาการตรวจกับข้อความภาษาไทย 

การใช้งานยุ่งยากซับซ้อน 

ค่าใช้บริการรายปีค่อนข้างสูง



อักขราวิสุทธิ ์ ความเป็นมาของโครงการ



อักขราวิสุทธิ ์ ความเป็นมาของโครงการ



อักขราวิสุทธิ ์ ความเป็นมาของโครงการ

อักขราวิสุทธ์ิ



อักขราวิสุทธิ ์ ความเป็นมาของโครงการ

ระบบอักขราวิสุทธ์ิ

ตรวจสอบการลักลอกผลงานทางวิชาการแบบออนไลน์ 

อักขรา = อักษร, วิสุทธ์ิ = บริสุทธ์ิ, ไร้มลธิน 

สนับสนุนงบประมาณโดย บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มีผู้ใช้กว่า 95 มหาวิทยาลัย (13 ธันวาคม 2559)



อักขราวิสุทธิ ์ เกี่ยวกับโปรแกรมอักขราวิสุทธ์ิ

ภาพรวมของระบบ

เว็บบราวเซอร์ 

Mozilla Firefox 

Google Chrome

Internet Explorer V.8 ข้ึนไป

Safari



อักขราวิสุทธิ ์ เกี่ยวกับโปรแกรมอักขราวิสุทธ์ิ

การตีความคะแนน

▸ During the natural hazards, Thai natural 
hazards management institution has 
missed a number of ingredients for 
emergency mapping. For example, when it 
comes to spatial information that is 
needed during a disaster, there is 
currently no consistent national set of map 
symbols available for the development of 
hazard and emergency management maps.

ต้นฉบับ ลอกเลียน                            94% MATCH

During the flooding, Thai natural hazards 

management institution has missed a number 

of ingredients for emergency mapping. For 

example, when it comes to spatial information 

that is needed during a flooding, there is 

currently no consistent national set of map 

symbols available for the development of 

hazard and emergency management maps. 

ค่าเปอร์เซ็นต์ความคล้ายคํานวณจากปริมาณข้อความท่ีตรงกัน

ภาพรวมของระบบ



อักขราวิสุทธิ ์ เกี่ยวกับโปรแกรมอักขราวิสุทธ์ิ

การคํานวณคะแนน เน้ือหาที่ส่งเข้ามาตรวจสอบ

เน้ือหาภายในฐานข้อมูล

เลือก โดย ถือ ว่า เสียง ข้าง มาก เป็น ตัว แทน ที่ สะท้อน ความ ต้อง การ

ข้อ เรียก ร้อง ของ ประชาชน หมู่ มาก หลัก การ นี้ ต้อง ควบ คู่ ไป กับ

การ เคารพ และ คุ้ม ครอง สิทธิ เสียง ข้าง น้อย ด้วย ทั้ง นี้ ก็ เพื่อ เป็น

หลัก ประกัน ว่า ฝ่าย เสียง ข้าง มาก จะ ไม่ ใช้ วิธี การ พวก มาก ลาก

ไป ตาม ผล ประโยชน์ ความ เห็น หรือ กระแส ความ นิยม ของ พวก ตน อย่าง สุด

โต่ง แต่ ต้อง ดำเนิน การ เพื่อ ประโยชน์ ของ ประชาชน ทั้ง หมด เพื่อ สร้าง สังคม ที่

ประชาชน เสียง ข้าง น้อย รวม ทั้ง ชน กลุ่ม น้อย ผู้ ด้อย โอกาส ต่างๆ สามารถ อยู่

ร่วม กัน ได้ อย่าง สันติ

5 หลัก การ เสียง ข้าง มาก ( Majority Rule ) ควบ คู่ ไป กับ การ

เคารพ ใน สิทธิ ของ เสียง ข้าง น้อย ( Minority Rights ) การ ตัด สิน ใจ

ใดๆ ที่ ส่ง ผล กระทบ ต่อ ประชาชน หมู่ มาก ไม่ ว่า จะ เป็น การ เลือก

ตั้ง ผู้ แทน ฝ่าย ใด ก็ ตาม ย่อม ต้อง ถือ เอา เสียง ข้าง มาก ที่

มี ต่อ เรื่อง นั้นๆ เป็น เกณฑ์ ใน การ ตัด สิน ทาง เลือก โดย ถือ ว่า

เสียง ข้าง มาก เป็น ตัว แทน ที่ จะ สะท้อน ความ ต้อง การ หรือ ข้อ เรียก

ร้อง ของ ประชาชน หมู่ มาก หลัก การ นี้ ต้อง ควบ คู่ ไป กับ การ เคารพ

และ คุ้ม ครอง สิทธิ เสียง ข้าง น้อย ด้วย ทั้ง ก็ เพื่อ เป็น หลัก ประกัน ว่า

ฝ่าย เสียง ข้าง มาก จะ ไม่ ใช้ วิธี การ พวก มาก ลาก ไป ตาม ผล

ประโยชน์ ความ คิด เห็น หรือ กระ แส ความ นิยม ของ พวก ตน อย่าง สุด โต่ง

แต่ ต้อง ดำเนิน การ เพื่อ ประโยชน์ ของ ประชาชน ทั้ง หมด เพื่อ สร้าง สังคม ที่ ประชาชน

เสียง น้อย รวม ทั้ง ชน กลุ่ม น้อย ผู้ ด้อย โอกาส ต่างๆ สามารถ อยู่ ร่วม กัน

ได้ อย่าง สันติ สุข



อักขราวิสุทธิ ์ เกี่ยวกับโปรแกรมอักขราวิสุทธ์ิ

อธิบายการใช้งาน

‣ เข้าเว็บไซต์ http://plag.grad.chula.ac.th

1. กรอกอีเมลล์ที่มีโดเมนภายใน

มหาวิทยาลัยที่ได้ร่วมลงนามกับ MOU

2. เลือกไฟล์เพื่อตรวจกับระบบอักขราวิสุทธ์ิ

เพื่อทําการอัพโหลดข้ึนสู่ระบบ

3. กด ยืนยัน เพื่อทําการอัพโหลดไฟล์

http://plag.grad.chula.ac.th


อักขราวิสุทธิ ์ เกี่ยวกับโปรแกรมอักขราวิสุทธ์ิ

อธิบายการใช้งาน

‣ เข้าเว็บไซต์ http://plag.grad.chula.ac.th

2. เลือกไฟล์เพื่อตรวจกับระบบอักขราวิสุทธ์ิ

เพื่อทําการอัพโหลดข้ึนสู่ระบบ

3. กด ยืนยัน เพื่อทําการอัพโหลดไฟล์

wanpiti@inspica.com

http://plag.grad.chula.ac.th


อักขราวิสุทธิ ์ เกี่ยวกับโปรแกรมอักขราวิสุทธ์ิ

อธิบายการใช้งาน

‣ เข้าเว็บไซต์ http://plag.grad.chula.ac.th

3. กด ยืนยัน เพื่อทําการอัพโหลดไฟล์

wanpiti@inspica.com

http://plag.grad.chula.ac.th


อักขราวิสุทธิ ์ เกี่ยวกับโปรแกรมอักขราวิสุทธ์ิ

อธิบายการใช้งาน

‣ เข้าเว็บไซต์ http://plag.grad.chula.ac.th

wanpiti@inspica.com

http://plag.grad.chula.ac.th


อักขราวิสุทธิ ์ เกี่ยวกับโปรแกรมอักขราวิสุทธ์ิ

อธิบายการใช้งาน

‣ เข้าเว็บไซต์ http://plag.grad.chula.ac.th

http://plag.grad.chula.ac.th


อักขราวิสุทธิ ์ ตัวอย่างการตรวจสอบและผลการใช้งาน

เปอร์เซ็นต์ความคล้ายข้อมูลที่อัพโหลด

หัวข้อของเน้ือหาที่มีการซ้ําซ้อนในฐานข้อมูล

ส่วนของเน้ือหาที่มีการซ้ําซ้อนในฐานข้อมูล



อักขราวิสุทธิ ์

ปริมาณการใช้งานต้ังแต่เริ่มต้น

ตัวอย่างการตรวจสอบและผลการใช้งาน
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อักขราวิสุทธิ ์

ปริมาณการใช้งานแบบเปรียบเทียบรายปี

ตัวอย่างการตรวจสอบและผลการใช้งาน
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อักขราวิสุทธิ ์

ปริมาณของสถาบันที่ใช้งานระบบอักขราวิสุทธ์ิ (ยกเว้นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
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มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ฯ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยอื่น

ตัวอย่างการตรวจสอบและผลการใช้งาน



อักขราวิสุทธิ ์

10 อันดับแหล่งข้อมูลที่ถูกซ้ําซ้อนใน 1 เดือนที่ผ่านมา (01/05/59 - 31/05/59)

ตัวอย่างการตรวจสอบและผลการใช้งาน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยบูรพา

มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

มหาวิทยาลัยนเรศวร

บทความวิกิพีเดีย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

0 2000 4000 6000 8000

จํานวนคร้ังท่ีถูกซ้ําซ้อน



อักขราวิสุทธิ ์

ผลลัพธ์การตรวจสอบที่ลดลง (ตรวจสอบแล้วแก้ไขทันที)

ตัวอย่างการตรวจสอบและผลการใช้งาน
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อักขราวิสุทธิ ์

ผลลัพธ์การตรวจสอบที่ลดลง (ตรวจสอบแล้วแก้ไขภายหลัง)

ตัวอย่างการตรวจสอบและผลการใช้งาน
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อักขราวิสุทธิ ์

สถาบันที่ใช้งานระบบอักขราวิสุทธ์ิ

แผนงานที่มาและแผนงานในอนาคต



อักขราวิสุทธิ ์ แผนงานที่มาและแผนงานในอนาคต



อักขราวิสุทธิ ์ แผนงานที่มาและแผนงานในอนาคต



อักขราวิสุทธิ ์

ฐานข้อมูลในปัจจุบัน

วิทยานิพนธ์ ของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

รายงานวิจัย 

บทความทางวิชาการ, จุลสาร 

บทความจากเว็บไซต์ Wikipedia 

วิทยานิพนธ์จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

วิทยานิพนธ์จากมหาวิทยาลัยที่ร่วมลงนาม

แผนงานที่มาและแผนงานในอนาคต



อักขราวิสุทธิ ์

ความร่วมมือที่ผ่านมา

แผนงานที่มาและแผนงานในอนาคต



อักขราวิสุทธิ ์

ความร่วมมือที่ผ่านมา

แผนงานที่มาและแผนงานในอนาคต



อักขราวิสุทธิ ์

ความร่วมมือกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

แผนงานที่มาและแผนงานในอนาคต



ปลายปี พ.ศ. 2555 

ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

และ ศูนย์วิจัยการประมวลผล ภาษาและวัจนะ คณะอักษรศาสตร์ 

ร่วมมือพัฒนาโปรแกรม อักขราวิสุทธ์ิ

ต้นปี 2556  
อักขราวิสุทธ์ิ รุ่นทดสอบ

มี.ค. 2556  
เร่ิมทดสอบกับผู้ใช้ในวงจํากัด

ส.ค. 2556 
อักขราวิสุทธ์ิ เวอร์ช่ัน 1.0



กลางปี 2557  
อีกกว่า 30 สถาบันร่วมลงนามใช้งานฯ

ต.ค. 2557 
อักขราวิสุทธ์ิ เวอร์ช่ัน 2.0

มิ.ย. 2557  
เปิดให้ 17 สถาบันร่วมลงนามใช้งานฯ

มี.ค. 2558  
สปท. กองทัพไทย ร่วมลงนามใช้งานฯ

กลางปี 2558  
ลงนามความร่วมมือกับสกอ.

ต.ค. 2558 
อักขราวิสุทธ์ิ เวอร์ช่ัน 3.0

ต้นปี 2560 
อักขราวิสุทธ์ิ เวอร์ช่ัน 4.0



อักขราวิสุทธิ ์

FAQ

ชนิดของไฟล์ท่ีสามารถส่งเข้ามาตรวจสอบได้มีอะไรบ้าง ? 

ค่าเปอร์เซ็นต์ความคล้ายคลึงระหว่างเอกสารท่ีส่งมาตรวจสอบกับเอกสาร

ท่ีอยู่ในฐานข้อมูลเป็นก่ีเปอร์เซ็นต์ถึงหมายความว่าไปคัดลอกงานคนอ่ืน ? 

ดูรายงานผลการตรวจสอบได้ทางไหนบ้าง ? 

ระยะเวลาท่ีใช้ในการตรวจสอบ ? 

ตรวจสอบท้ังหมดได้ก่ีคร้ัง ? 

ทําไมถึงไม่ได้รับอีเมล์ ?

สรุป & FAQ



อักขราวิสุทธิ ์

DEMO

DEMO



อักขราวิสุทธ์ิ
ระบบตรวจสอบการลอกเลียนผลงานทางวิชาการ 

โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


