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ระบบอักขราวิสุทธิ์ คือ

• ระบบที่ให้บริการตรวจสอบความคล้ายคลึงกัน ระหว่างเอกสารที่ยื่นตรวจสอบ กับ
เอกสารในฐานข้อมูลของระบบฯ โดยให้ผลลัพธ์เป็นรายงานผลการตรวจสอบที่แสดงค่า
เปอร์เซ็นต์ความคล้ายคลึงกันและรายละเอียดอื่นๆ

เอกสารที่ยื่นตรวจสอบ
เช่น วิทยานิพนธ์ หรือ บทความ

ระบบอักขราวิสุทธิ์
และฐานข้อมูลที่เชื่อมต่อ

รายงานผลการตรวจสอบ

เปอร์เซ็นต์
ความคล้าย 80%



ความสามารถของระบบอักขราวิสุทธิ์ โดยสรุป

• ตรวจสอบได้ทั้งข้อความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

• ตรวจกับฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์จากบัณฑิตวิทยาลัย บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารทาง
วิชาการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมไปถึงบทความในเว็บไซต์วิกิพีเดียภาษาไทย

• รองรับไฟล์เอกสาร Microsoft Word และ PDF

• ใช้เวลาตรวจสอบเฉลี่ยประมาณ 5 นาที (ระยะเวลาที่ต้องรอเมื่อใช้งานจริงขึ้นอยู่ปริมาณ
ผู้ใช้ที่กําลังเข้าคิวรอตรวจสอบ)

• ค่าเปอร์เซ็นต์ความคล้ายคลึงที่ได้จากระบบอักขราวิสุทธิ์มีไว้สําหรับอ้างอิงเท่านั้น ผู้ใช้
งานหรืออาจารย์ที่ปรึกษาควรตรวจสอบกับแหล่งข้อมูลเพื่อความถูกต้องอีกครั้ง



การใช้งานเบื้องต้น

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

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


การใช้งานเบื้องต้น

• กรอกที่อยู่ Email  ที่ต้องการให้ระบบส่งผลการตรวจสอบกลับไปให้

ใช้ได้เฉพาะอีเมลภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หรือของสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงฯเท่านั้น



การใช้งานเบื้องต้น

• กดปุ่ม “เลือกไฟล์” แล้วเลือกไฟล์เอกสารที่ต้องการส่งมาตรวจสอบ



การใช้งานเบื้องต้น

• กดปุ่ม “ยืนยัน” เมื่อระบบตรวจเสร็จจะส่งผลไปทางอีเมล ระยะเวลารอขึ้นอยู่กับปริมาณผู้
ใช้ในขณะนั้น



การใช้งานเบื้องต้น

• เมื่อการส่งไฟล์ไปที่ระบบเสร็จสมบูรณ์ จะมีกล่องข้อความปรากฎ ให้ click ที่ “รายงาน
ผลการตรวจสอบ” เพื่อเปิดดูผลทันที



การใช้งานเบื้องต้น

• เมื่อได้รับอีเมล ให้กดเปิด link เพื่อดูรายงานผลการการตรวจสอบ



การใช้งานเบื้องต้น

• รายงานผลการตรวจสอบ - ส่วนข้อมูลอ้างอิง



การใช้งานเบื้องต้น

• รายงานผลการตรวจสอบ - เปอร์เซ็นต์ความคล้ายคลึง



การใช้งานเบื้องต้น

• รายงานผลการตรวจสอบ - ส่วนรายการเอกสารที่พบในฐานข้อมูลว่ามีส่วนคล้ายคลึงกัน



การใช้งานเบื้องต้น

• รายงานผลการตรวจสอบ - ส่วนแสดงข้อความบางส่วนที่ตรวจพบว่าคล้ายคลึงกัน
ข้อความที่ปรากฎแถบสีคือข้อความส่วนที่คล้ายคลึงกัน



ติดต่อ

• แจ้งปัญหาการใช้งานหรือข้อเสนอแนะ

• ดร. วิชญ์ เนียรนาทตระกูล

• โทรศัพท ์089-506-6976

• อีเมล info@akarawisut.com หรือ vit@inspica.com

mailto:info@akarawisut.com
mailto:info@akarawisut.com
mailto:vit@inspica.com
mailto:vit@inspica.com


คูมอืการเตรยีมฐานขอมลูเพื่อใชกับระบบอักขราวสิทุธิ์ 
(แกไขลาสดุเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558) 

การสรางฐานขอมลูเพื่อใชกับระบบอักขราวสิทุธิ์ไฟลวทิยานพินธแตละเลมจะตองประกอบดวย PDF และ 

XML ที่คูกันโดยตัง้ชื่อไฟลเปนเลขประจาํตัวนสิติ เชน เลขประจาํตัวนสิติ 4918181818 จะมไีฟลสองไฟลคูกันคอื 

4918181818.pdf และ 4918181818.xml 

 

ผูพัฒนาไดสรางเครื่องมอืเพื่อสรางไฟล XML ขึ้นมาได 

โดยเจาหนาที่ของมหาวทิยาลัยที่รวมโครงการสามารถดาํเนนิการตามขัน้ตอนดังนี้ 

1. เขาเวบ็ไซทที่  http://plag.grad.chula.ac.th/dublin  

 

 

  

 

ระบบอักขราวสิทุธิ์ เอกสารเผยแพร หนาที่  จาก 4 

 

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


2. เลอืกภาษาของวทิยานพินธ (ภาษาอังกฤษหรอืภาษาไทย) 

 

 

3. ใสขอมลูที่เกี่ยวของกับวทิยานพินธเลมนัน้ 

 

 

  

 

ระบบอักขราวสิทุธิ์ เอกสารเผยแพร หนาที่  จาก 4 

 



4. เมื่อกรอกขอมลูครบถวน กด Submit 

 

5. เมื่อกด Submit เรยีบรอยแลวจะมปีุมกด Start Download ขึ้นมาใหกด 

 

 

  

 

ระบบอักขราวสิทุธิ์ เอกสารเผยแพร หนาที่  จาก 4 

 



6. เมื่อกด Start Download จะสรางไฟล XML ขึ้นมาเพื่อไวคูกับไฟล PDF 

 

7. ถาตองการสรางไฟลใหม ใหกดที่ปุม Reset 

จากนัน้ขอมลูจะถกูลางทิ้งและผูใชสามารถสรางไฟลใหมตอไปได 

 

ตดิตอสอบถามเพิ่มเตมิ 

ดร.วชิญ เนยีรนาทตระกลู อเีมล:  vit@inspica.com หรอืโทร 0895066976 

 

ระบบอักขราวสิทุธิ์ เอกสารเผยแพร หนาที่  จาก 4 

 

mailto:vit@inspica.com


 

 

 

บริษัท อนิสไปก้า จ ากัด หน้าที่ 1/2 
 

การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการลักลอกผลงานวิชาการและการใช้งานระบบอักขราวิสุทธิ์ 
 

1. หลักการและเหตุผล 

 การลักลอกผลงานวิชาการของนิสิตนักศึกษาเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมานานและมีผลกระทบเป็นวงกว้างในระบบการศึกษาของประเทศไทย 
ส่วนหนึ่งเกิดจากความไม่เท่าไม่ถึงการณ์ของนิสิตนักศึกษา และอีกส่วนหนึ่งนิสิตนักศึกษามีความจงใจในการลักลอกผลงานวิชาการของผู้อื่ น 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่ดูแลนิสิตนักศึกษามีหน้าที่ในการให้ค าแนะน าเพื่อตักเตือนเมื่อเจอ และให้ค าแนะน าที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเขียน
บทความ ในการตรวจสอบการลักลอกนั้นอาจารย์สามารถใช้ระบบอักขราวิสุทธิ์เพื่อเปรียบเทียบผลงานวิชาการของนิสิตนักศึกษากับฐานข้อมูล
เอกสารวิทยานิพนธ์จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ วารสารทางวิชาการ และเว็บไซต์วิกิพีเดีย การบรรยายครั้งนี้จึงเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการลัก
ลอกผลงานวิชาการและการใช้งานระบบอักขราวิสุทธิ์แก่อาจารย์เพื่อให้สามารถแนะน านิสิตนักศึกษาได้ต่อไป 

 

2. วัตถุประสงค์ 
- เพื่อให้อาจารย์ของมหาวิทยาลัยมีความรู้เกี่ยวกับการลักลอกผลงานวิชาการ 
- เพื่อให้อาจารย์ของมหาวิทยาลัยสามารถใช้งานระบบอักขราวิสุทธิ์เพื่อตรวจสอบผลงานได้ 
- เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีดูแลระบบของมหาวิทยาลัยสามารถใช้ระบบอักขราวิสุทธิ์ในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้ 

 

3. รายละเอียดการบรรยาย 

 การบรรยายใช้เวลาทั้งสิ้น 120 นาที (2 ช่ัวโมง) โดยแบ่งออกเป็นท้ังหมด 3 ช่วงดังนี ้
1. การบรรยายการให้ความรู้เกี่ยวกับการลักลอกผลงานวิชาการ (35 นาที) 

a. อะไรคือการลักลอก 
b. ตัวอย่างการลักลอก 
c. ถาม-ตอบ 

2. การบรรยายการใช้งานระบบอักขราวิสุทธิ์ส าหรับอาจารย์ (70 นาที) 
a. ความเป็นมาของโครงการ 
b. เกี่ยวกับระบบอักขราวิสุทธิ์ 
c. การใช้งานระบบอักขราวิสุทธิ์ 
d. ตัวอย่างการตรวจสอบ 
e. สถิติที่น่าสนใจของการใช้งาน 
f. ประวัติและแนวทางในการพัฒนาต่อ 
g. สรุปด้วยวิดีโอ 
h. ค าถามที่พบบ่อย 
i. สาธิตการทดลองการใช้งาน 
j. ถาม-ตอบ 

3. การบรรยายการใช้งานระบบอักขราวิสุทธิ์ส าหรับเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ (15 นาที) 
a. ความสามารถของระบบผู้ดูแล 
b. การใช้งานระบบผู้ดูแล 
c. ถาม-ตอบ 

4. การทดลองการใช้งานระบบอักขราวิสุทธิ์ (ถ้ามี) 
a. ทางผู้เข้าอบรมจะใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ทดลองการใช้งานระบบอักขราวิสุทธิ์ 



 

 

 

บริษัท อนิสไปก้า จ ากัด หน้าที่ 2/2 
 

 

4. ขั้นตอนการด าเนินการ 
1. เจ้าหน้าท่ีมหาวิทยาลัยติดต่อบริษัท อินสไปก้า จ ากัด เพื่อติดต่อในการบรรยาย ก่อนบรรยายอย่างน้อยเป็นระยะเวลา 4 อาทิตย์ 
2. วิทยากรแจ้งรายชื่อและประวัติวิทยากรให้แก่เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย ก่อนบรรยายอย่างน้อยเป็นระยะเวลา 2 อาทิตย์ 
3. วิทยากรจะส่งเอกสารบรรยายที่เป็น PDF ให้แก่เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย ก่อนบรรยายอย่างน้อยเป็นระยะเวลา 1 อาทิตย์  

 
 

5. ค่าใช้จ่าย 

 ค่าบรรยายและค่าเดินทางส าหรับวิทยากร 2 ท่าน 

6. ติดต่อสอบถามเพ่ิมเติม 

 คุณวันปิติ โทรศัพท์ 086-500-1074 อีเมล wanpiti@inspica.com (บริษัท อินสไปก้า จ ากัด) 
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